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TAK TO SIø ZACZøŁO
LP (21.07.2001, 20:31, Forum internetowe „Gazety Wyborczej”): Szkoła nr 7. Kto siù uczył
w tej szkole w latach 1970-1978?
jd: Czy chodzi o szkołù podstawowå na Alei Przyjaciół?
LP: Tak, chodzi o szkołù nr 7 na Alei Przyjaciół.
jd: Kocham tù szkołù, ale uczyłem siù tam tylko trzy miesiåce w roku 62-63, a za to póŚniej
rok w rok przez lat kilkanaĻcie spùdzałem w jej okolicy wakacje. PrzyjeŜdŜały tam kolonie
ze ĺlåska. W jakim celu poszukujesz osób zwiåzanych z tå przemiłå budå?
LP nie miał Ŝadnego okreĻlonego celu poza gadaniem, pisaniem, wspominaniem; to znaczy
gadanie, pisanie i wspominanie było jego celem. Znalazło siù parù jeszcze osób, które ten cel
(czy brak celu) podzielały, no i siù zaczùło… I trwa do dziĻ, i zebrało siù ponad 7000 postów,
i stale pojawiajå siù nowi i nowi rozmówcy, i nic nie wskazuje na wyczerpanie i zmùczenie
materiału.
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ONI GADALI, PISALI, WSPOMINALI
A. Córka Ireny Sajdy; Irena w dzieciĤstwie, na poczåtku lat 60-tych, mieszkała wraz z licznå
rodzinå na Alei Przyjaciół 29, m. 1.
ab. Pozdrowił wszystkich uczestników zjazdu na piùçdziesiùciolecie Siódemki; najwyraŚniej
był kimĻ z organizatorów: Ļwietnie we wszystkim zorientowany.
Absol(lut)went. Pojawił siù na chwilù – refleksyjnie i poetycko – w jednym z nielicznych i
niewielkich okresów przestoju.
absolwentka. Powiadomiła nas o Ļmierci pani Sitnik w grudniu 2005 roku.
absolwentka83. Oto co o niej wiadomo od niej samej: „Witajcie, jestem absolwentkå
Siódemki, naukù skoĤczyłam w 1998 roku. Przemile wspominam tù szkołù oraz osiedle, na
którym sie wychowałam. Byłoby mi miło, gdyby znalazł sie ktoĻ z mojego rocznika.
Pozdrawiam”.
AD, czyli Andrzej Drosel. Chodził do Siódemki na poczåtku lat 80-tych (ukoĤczył w roku
1984), wprawdzie tylko cztery lata, od klasy piåtej do ósmnej, ale wspomina je – jak to sam
powĻciågliwie ujåł – „bardzo dobrze”. Mieszkał na Jeziornej w Ļrodkowym wysokim bloku
po lewej stronie ulicy, gdy szło siù na plaŜù. Teraz mieszka od wielu lat w Niemczech. „Ten
blok – wspomina nostalgicznie AD Jeziornå – był bardzo dobrze połoŜony, poniewaŜ
mogłem, w sytuacji dobrej pogody, spontanicznie i błyskawicznie podjåç decyzjù: szkoła czy
jezioro. No i czasami zwijałem siù na Budowlankù”. Na forum trafił ponoç całkiem
przypadkowo, „i szczerze powiedziawszy, w Ŝyciu bym nie pomyĻlał, Ŝe istnieje takie
forum”.
AD1983. Absolwent Siódemki z roku 1983; o AD1983 niewiele wiùcej (choç i to nie byle co)
da siù powiedzieç.
adamus701. Adam z 6b (w roku szkolnym 2005/06), ale tylko tyle o sobie napisał.
AF, czyli Andrzej Fiedorowicz (zwany Fiedorem); w Siódemce w latach póŚnych 60-tych i
wczesnych 70-tych (absolwent z roku 1972). Mieszkał na Alei Przyjaciół 27, na II piùtrze.
Ciågle mieszka w Olsztynie, teraz w okolicach Likus.
af. NajwyraŚniej ktoĻ inny niŜ AF; z naszej okolicy, ale aktualnie zagranicå. Jak sam twierdzi,
naleŜy go kojarzyç z jf (Januszem Filipowiczem, który jest jego ojcem).
AgaB. Pozdrowiła wszystkich noworocznie (2006), a zwłaszcza Karola z Legii
Cudzoziemskiej (karolyplait); dodała teŜ cenne komentarze do zdjùç na stronach Fredka i
Allana. Siódemkù ukoĤczyła w roku 1985.
ai. Odezwał siù kilka razy twórczo, poetycko, nastrojowo i spontanicznie, na przykład tak:
„taĤcujå na falach wesołe promyki, ciemny las siù w tafli przeglåda, wieczorem tatarak
szeleĻci w rytm Ŝabiej muzyki, przepiùkny jest spacer nad Długim Jeziorem”. JeĻli chodzi o
stronù poetyckå, to de gustibus..., natomiast poglådy ma ai całkowicie słuszne.

5
ak (takŜe jako ak_7), czyli Allan Karzel. Mieszkał na Alei Przyjaciół 27, na I piùtrze.
Siódemkù ukoĤczył w roku 1972. Teraz mieszka w Niemczech. Ma nieprzemijalne i ledwo
ogarnialne zasługi dla forum i dla naszych ulubionych miejsc i zakåtków Olsztyna; jednå z
tych zasług jest strona internetowa http://www.allkar.de/info.html.
AK (ktoĻ inny niŜ ak). Odezwała siù (bo na pewno płeç ŜeĤska) tylko raz. Jedna z pierwszych
absolwentek Siódemki (z roku 1956). Dobrze jå pamiùta mama mr.
ala. I ona odezwała siù tylko raz. Wiadomo, Ŝe chodziła do klasy z Sajdå (ale nie wiadomo
którym albo którå), a jej wychowawczyniå była pani Pawłowska.
alf. KtoĻ z okolic Jezioraz Długiego i z Siódemki; mieszka tam do dziĻ, odrobinù tajemniczy.
Bardzo cenił liczbù 7, zna siù na górkach wokół Długiego, no i w ogóle „wie, co ile kosztuje”,
czyli jest ogólnie zorientowany.
alfred. Odezwał siù raz. ZłoĻliwie, ale nie było to inteligentnie złoĻliwe.
Andulka. Stała bywalczyni forum olsztyĤskiego (choç z Warszawy, i choç ostatnio bardzo
okazjonalnie). Sympatyzowała z naszymi wspomnieniami, a niekiedy takŜe wrzucała swoje
twórcze trzy grosze. Na emeryturù (ale to dopiero za 50 lat) planuje przenosiny w wiadome
miejsce.
angol41. GoĻç rzadki, ale co nie co o sobie zdradził: „jestem z wami od samego poczåtku i
muszù przyznaç, Ŝe was podziwiam za wytrwałoĻç, za pamiùç i niesamowite ciepło, z jakim
opowiadacie swoje wspomnienia. Wyjåtkowa jest nasza szkoła i dzielnica, a wiùc i ludzie tam
mieszkajåcy så teŜ wyjåtkowi. NapisaliĻcie tak wiele o naszej ulicy i szkole, Ŝe dla mnie
niewiele zostało. Pisze na tym forum wielu moich kolegów i przyjaciół, wiùc serdecznie was
pozdrawiam; myĻlù, Ŝe kiedy zacznù wspominaç nasze wspólne przygody, to mnie
rozszyfrujecie, a zacznù niebawem, tylko muszù znaleŚç trochù czasu i spokoju”. Nie było
tych wspomnieĤ wiele (choç moŜe angol zmienił nick i pod innym dał siù bardziej poznaç),
ale jedno na poczåtek było, i było doĻç klasyczne: „Zacznù od tego, Ŝe czùsto spóŚniałem siù
do szkoły; nie dlatego, Ŝe miałem daleko, ale Ŝe mieliĻmy z moim przyjacielem, z którym
mieszkałem w tym samym domu, ciågły problem co wybraç: czy iĻç na lekcje, czy spùdziç
czas nad jednym z jezior w pobliŜu naszego domu. I kiedy tak wybieraliĻmy, było juŜ po
drugim dzwonku i biegiem pùdziliĻmy na lekcje”.
aniolek. Odezwał siù raz, Ŝyczåc nam wszystkiego dobrego z okazji Dnia Dziecka. Bardzo
dobre i chwalebne włåczenie siù do Siódemkowych debat i wymiany opinii, no ale właĻnie
bez kontynuacji.
Anka. Zjawiła siù na stronie Fredka: „Dziùki Rybie (młodszej) jestem tutaj. CóŜ za wspaniałe
zdjùcia, a szczególnie te z przedstawienia «JaĻ i Małgosia». Pozdrawiam wszystkich z klasy
VIIIa, rocznik 85”.
Arabella, czyli Agata WiĻniowiecka (choç nie ma pewnoĻci co do dzisiejszego nazwiska).
Siostra mamuta, a wiùc mieszkała na Bałtyckiej 19. Rocznik (urodzenia) 1969, Siódemkù
ukoĤczyła w roku 1984. Obecnie w Kanadzie.
Artur. Zawitał na stronù Fredka: „Fajna strona; znalazłem siebie na paru zdjùciach.
Chodziłem do Siódemki w latach 1969-1977, a wychowaczyniå była Pani Dragan.
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Ucieszyłbym siù z kontaktu
Pozdrowienia – Ulf Artur”.
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baron. Obrał sobie pretensjonalnego nicka ze sfer wyŜszych, ale maniery miał z okolic
marginesu. Szybko zrezygnował z bywania.
Bartek. Najprawdopodobniej Bartosz Gonkiewicz. Siódemkù ukoĤczył w roku 1990, w klasie
z Jackiem Poniewierkå. „1975 to rocznik Jacka i mój, ale.... urodzenia. Z czego wynika, Ŝe
tym samym Siódemkù skoĤczyliĻmy w 1990” (Bartek). Wynika z tego równieŜ, Ŝe nie
powtarzali Ŝadnej klasy. Brawo!
B.Sz., czyli BoŜena Szymkiewicz. Nauczycielka w Siódemce i Przewodniczåca Komitetu
Organizacyjnego obchodów 50-lecia.
Bajarz. Wypowiedział siù raz, ale za to z absolutnym profesjonalizmem w fundamentalnym
temacie oranŜady.
Basiag, czyli Basia, która raz siù odezwała, obiecała, Ŝe to powtórzy, ale tak siù nie stało i siù
nie powtórzyło.
being28. Stały bywalec olsztyĤskiego forum. Zapragnåł – najwyraŚniej pod wpływem naszej
pisaniny i jak najbardziej słusznie – zapisaç siù do Szkoły 7, mimo Ŝe zdecydowanie nie
spełnia wymogów, jeĻli chodzi o wiek (od góry). Ale, jak wiadomo, wiek to wiele, ale to nie
wszystko, wiùc nic nie jest wykluczone.
betis (takŜe jako Beata oraz specjal), czyli Beata SmoliĤska. Uczyła siù w Siódemce, i to od
zerówki do koĤca jako wzorowy uczeĤ; naleŜy do młodszego pokolenia Siódemkowiczów
(ukoĤczyła w roku 1995, ale jako jedyna z klasy była na jubileuszu). Mieszka na Bałtyckiej
bliŜej Likus, choç obecnie – z powodu spraw sercowych – czùĻciej gdzie indziej. Jej
wychowawczyniå w szkole była pani Dragan. Do niedawno pracowała w Novotelu.
bg. Podała kilka aktualnych informacji, m. in. o pani Dragan.
biała7. Zatytułowała swój inauguracyjny (i chyba, niestety, jedyny) post: „Nareszcie
trafiłam!”. I tak to objaĻniła: „Witam wszystkich bardziej i mniej znajomych. Tu Agata,
rocznik (urodzin) 79. AleŜ miło poczytaç. Naprawdù rewelacyjni ludzie pokoĤczyli SP 7 !!!!!
Hura, udało mi siù !!!”. Z nicka Agaty moŜe teŜ wynikaç, Ŝe mieszkała na Białej, a moŜe
nawet na Białej 7.
biari. Chodził ponoç do jednej klasy z WSKH, a nawet siedział z nim w jednej ławce, ale
WSKH jakoĻ tego nie potwierdził.
bliŚniaczka. Jedna z sióstr Podgórskich. Zareagowała na barwne i urocze opowieĻci o jej i jej
siostry sprawach sercowych.
Bogdan_first. Niewiele wiadomo kto to. Włåczył siù do debaty na słynny temat, czy topola
przy Zwiåzku Wùdkarskim to topola, i zdradził, Ŝe czùsto tu (na forum) zaglåda. Co siù
potwierdziło, gdy przyszło do omawiania imprez towarzyskich ze zdjùç prezentowanych na
stronach Fredka i ak.
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borasca0107 (takŜe jako po prostu borasca), czyli BoŜena Swatek. Siódemkù ukoĤczyła w
roku 1984. Dobiła do nas dziùki mamutowi; chodziła do klasy z siostrå mamuta Arabellå, a
„takŜe z mamutem, mir-murem, AD, tepsikiem, zenobiab, dziadem i jeszcze paroma innymi
osobami, które tu zaglådajå” (borasca).
Borek. Zajrzał do nas, bo chciał zrobiç post numer 500 na duŜym wåtku, ale nie ma dziĻ
jasnoĻci, czy mu siù to udało. Chyba jednak ubiegł go LP.
borys. Poruszony i wzruszony zdjùciami na stronach Fredka i Allana; nieŚle zorientowany w
ich tematyce. Rocznik Siódemkowy 1986.
BoŜenna Potocka (takŜe jako po prostu BoŜenna), czyli BoŜena Potocka; rocznik 1965/66.
Mieszkała na Al. Przyjaciół 37.
branchette. KtoĻ, kto uczùszczał do klasy A, ktoĻ z rocznika 1980-81 (tzn. urodził siù w tych
latach), ktoĻ, kogo pierwszå wychowawczyniå była pani Szymkiewicz: „Chodziłam do tej
klasy tylko cztery lata, bo potem siù przeprowadziłam, ale czułam siù z tamtymi okolicami
szczególnie zwiåzana i tak jest po trosze równieŜ dzisiaj. Gdy tylko jadù do domu na dłuŜej,
to mimo iŜ mieszkałabym dziĻ w zupełnie innej czùĻci miasta, jak tylko znajdujù chwilù na
wycieczkù rowerowå, to dziwnym trafem koła wiozå mnie w okolice PlaŜy Miejskiej, dawnej
Budowlanki, Ekonomika, KoĻcioła M. B. SaletyĤskiej i wreszcie SP 7. Sprawdzam czy
wszystko jest na swoim miejscu, choç wiele siù zmieniło...”. Wiadomo jeszcze tyle, Ŝe
naprawdù branchette ma na imiù Lena.
brzoza2 (takŜe jako spinkaa). Regularna bywalczyni forum olsztyĤskiego (choç mieszka w
Warszawie) i czytelniczka naszych wåtków o szkole 7. Kilka razy siù jednak takŜe odezwała,
słusznie Ŝałujåc, Ŝe nie chodziła do Siódemki, i ten Ŝal całkowicie jå rehabilituje i stawia w
gronie Siódemkowiczów.
były sasiad. Były såsiad najwyraŚniej Iwony, bo to o niej, a właĻciwie o jej stłuczce
samochodowej kiedyĻ siù z zatroskaniem odezwał (Iwona zapewniła, Ŝe nic powaŜnego siù
nie stało).
Cines, czyli Tomasz TrzciĤski. Oto jego wstùpna autoprezentacja: „Mieszkałem na Al.
Przyjaciół 45. Jestem absolwentem rocznika 1986. Cieszù siù, Ŝe istnieje to forum i strona
Fredka. Pozdrawiam wszystkich”.
czlowiek (takŜe jako wilma). Z Kanady; zna Filona, czyli jf. Zjawiał siù rzadko, mówił z
troskå o jakoĻci i rozrzucie naszych tematów oraz rozmów, ale łatwo siù zniechùcał, a nawet
defetystycznie przymarudzał. Chodził do Siódemki jeszcze gdy była na Bałtyckiej i
podejrzewa, Ŝe do jednej klasy z nat, czego nat nie wyklucza; ich wychowawczyniå była pani
Sitnik. Wiadomo jeszcze, Ŝe posługuje siù na co dzieĤ, i to od osiemnastu lat, angielskim.
da142, czyli, jak on sam pisze, „starszy pan”, który Ŝyczył nam wszystkiego dobrego na
wigiliù i Sylwestra 2005 roku. Nie wiadomo, czy z Siódemki, ale jest mały trop
idnetyfikacyjny, zwiåzany z Ŝyczeniami: „w Nowym Roku tyle samo lådowaĤ, co startów
(nie mogłem sobie odmówiç lotniczego pozdrowienia)”.
DD (czasem takŜe jako musicdra), czyli Daniel Dramowicz. Mieszkał na Rybakach 33
(skrzyŜowanie z Alejå Przyjaciół tuŜ przy lesie). Teraz mieszka na Jarotach; 47 lat (2005 r.).
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detritus. Nie chodził do Siódemki, ale mocno sympatyzował z naszymi wspomnieniami. Jest
kolekcjonerem starych pocztówek Olsztyna, a imponujåcy ich zbiór prezentuje na swojej
stronie internetowej (www.detritus.olsztyn.pl), na której jest takŜe specjalny kåcik o
Siódemce i okolicach Jeziora Długiego. Mieszka w Olsztynie w dzielnicy Brzeziny.
dunia33. Chyba najmłodsza w tutejszym gronie. Tak kiedyĻ napisała: „Szukam koleŜanek z
tej szkoły (SP nr 7)! Mam dziewiùç latek!!!”.
dyr.sp7, czyli Jan Leszek Bajorek, obecny dyrektor Siódemki. Pod tym nickiem wystùpowała
teŜ czùsto Pani BoŜena Szymkiewicz.
dziad. Odezwał siù najpierw raz, a potem jeszcze kilka razy, domagajåc siù dalszych
wspomnieĤ: „PISAæ, WSPOMINAæ, BO NIE MAM CO CZYTAæ”. BliŜej zidentyfikowany
i poznany w okresie powstawania baru piwnego „Miùsny”: „Aaa! Był Dziad! Okazało siù, Ŝe
wcale nie dziad, tylko młody i sympatyczny” (miki). W koĤcu wyszło na jaw całkowicie, Ŝe
dziad to Janusz Sùdrowski, rocznik 1983/1984.
dzielny. KoleŜka LM, ale nie rozpoznany przez LM. AD przypuszcza, Ŝe dzielny ma
szczególne powiåzania z okolicå Mostu Ļw. Jana.
el. Nie wiadomo kto, bo ktoĻ jednorazowy na forum, ale zorientowany na tyle, by zgłosiç
uwagù do strony Fredka, Ŝe w spisie nauczycieli tam zamieszczonym så nieaktualnoĻci.
Ewa T. (takŜe jako ETF), czyli Ewa Teler. Do ukoĤczenia szkoły Ļredniej mieszkała na Al.
Przyjaciół 19. Do dziĻ dnia mieszka tam jej mama. KoleŜanka szkolna Iwony.
fff. Nic go nie łåczy z okolicami Jeziora Długiego, ale wyraził siù kiedyĻ z uznaniem (moŜe
trochù dwuznacznym) o wåtku.
Fredek (na poczåtku takŜe jako AK, ale inny AK niŜ wspomniana osoba wyŜej), czyli Alfred
Krenzek. Mieszkał na Bałtyckiej 19 (tam teŜ mieszkał mamut). Kolega z klasy LP. Chodził do
Siódemki w latach 1970-1978. Obecnie mieszka w Niemczech w okolicy Bielefedu.
WłaĻciciel i twórca absolutnie nadzwyczajnej nieoficjalnej strony internetowej Siódemki
(http://home.arcor.de/szkpnr7/).
fundy. Jeden z seniorów Siódemki. Rozpoczynał w niej naukù w roku 1954, jeszcze na
Bałtyckiej. Miał Ļwietny pomysł mapy internetowej naszej okolicy; na razie jednak
niezrealizowany, choç moŜe zrealizowany, tyle Ŝe w innej formie, przez strony internetowe
Fredka i ak oraz przez niniejszå Encyklopediù.
gaga, czyli GraŜyna Bujło. Siódemkowiczka, sympatyczka forum i strony Fredka. Dziùki
subtelnej i głùbokiej pamiùci wzbogaciła naszå wiedzù o zwiåzkach Klossa z Siódemkå.
Pomogła bardzo zidentyfikowaç tajemniczy rocznik 1965/66 (ostatni 7-klasowy). No i mama
Cinesa.
gazunia. Pomogła w identyfikowaniu osób na zdjùciach, ale sam siù nie ujawniła.
gdramowicz (takŜe gd). Jurek Dramowicz, starszy brat DD. SkoĤczył Siódemkù w roku
1967. DwadzieĻcia lat był poza krajem; obecnie – po dwuletnim pobycie w Polsce – mieszka
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w USA w stanie Arizona. Inicjator i sponsor legendarnej ksiåŜki o Siódemce na jubileusz 50lecia.
Gosc. Wyståpił raz, dajåc słuszny odpór człowiekowi. Choç potem jako GoĻç (jeĻli to teŜ on)
gadał juŜ raczej trochù bez sensu, choç teŜ warto odnotowaç, Ŝe (jeĻli to dalej on) zareagował
na hasło „słonie” rzucone przez mamuta.
gugu. Mieszka nad Jeziorem Kortowskim, ale kibicowała takŜe Długiemu i okolicom. Gdy
powstawał wåtek, zdawała maturù. Teraz (2005 r.) studiuje na SGH w Warszawie.
Guska Stachurska. Odezwała siù w zwiåzku ze Ļmierciå pani Sitnik. Pani Sitnik uczyła jå
trzydzieĻci lat temu prac rùcznych. Wiadomo jeszcze, Ŝe Guska Stachurska trenowała
lekkoatletykù.
Halina. Halina Wilk, siostra jurka. Chodziła do Siódemki z Iwonå (koĤczyła 7-klasowå
podstawówkù). Mieszkała na Alei Przyjaciół 6 m. 2.
HG. Halina, mama KrzyĻka, jedna z sióstr Lewandowskich, dziĻ pani Gwozdek. Ciågle
mieszka przy Alei Przyjaciół 32, na parterze.
ID. Bardzo sympatyczna, spostrzegawcza i głùboko mådra osoba; sami posłuchajcie:
„Wprawdzie nie jestem absolwentkå SP 7, tylko mamå dwóch obecnych uczennic, ale byłam
bardzo wzruszona widzåc jak serdecznie siù witacie, cieszycie, wspominacie szkolne lata.
Jestem dumna, Ŝe moje dzieci chodzå do szkoły, której historiù tworzyliĻcie”.
IG. Chodziła do Siódemki, podobnie zresztå (oczywiĻcie) jak jej siostra. Od lat poza
Olsztynem; jej wychowawczyniå w szkole była pani Dragan. I kilka szczegółów:
„MieszkałyĻmy na Rybakach, dwa domy za Jaworskimi, nad Jagusiewiczami. Ja skoĤczyłam
SP 7 w 73 roku. Najbardziej zaprzyjaŚniona byłam z najmłodszå z klanu Jaworskich”.
internauta. Udzielił dodatkowych informacji w zwiåzku z wieĻciå (karoli) o trojaczkach w
Ļrodowisku Siódemkowiczów: „Słyszałem od osób trzecich, Ŝe te trojaczki urodziły siù
prawdopodobnie w rodzinie paĤstwa Naporów. Nie wiem tylko na ile to prawda”.
Wypowiedział siù teŜ sceptycznie o „Miùsnym”.
isza. Odezwała siù tylko raz. Siódemkù zaczynała w 1979, a jej wychowawczyniå była pani
Dragan.
IW, czyli Izabela Wódkiewicz. Odezwała siù raz, czyli zdecydowanie za mało. Nauczycielka
matematyki i autorka piùknej oficjalnej strony internetowej Szkoły nr 7
(http://strony.wp.pl/wp/sp7olsztyn/); strona powstała w okresie przygotowaĤ do jubileuszu
50-lecia.
Iwona (takŜe jako iwonna, a nawet iwonna 100), czyli Iwona Orłowska. Chodziła do
Siódemki w latach 1959-1967, do klasy z Jurkiem Dramowiczem i Jackiem Karmowskim,
takŜe Januszem RoŜnowskim i Markiem Pileckim.
Iza. OtrzymaliĻmy od niej jednå, ale jakŜe cennå, pasjonujåcå i optymistycznå informacjù:
„Od wrzeĻnia rodzinnå tradycjù nauki w Siódemce kontynuowaç bùdzie moja chrzeĻnica
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Daria. Niestety, moja córka to typowa Warszawianka, ale czujù, Ŝe Daria pokaŜe co potrafi –
ma to po cioci”.
JA. Przyjaciel kogoĻ z Siódemki z rocznika 1963; trochù nam zazdroĻcił (nie on jeden)
„skrzykniùcia siù” i wspomnieĤ.
jacommo. Pojawił siù na chwilù i jako wcale nie pierwszy słusznie poŜałował, „Ŝe tylko
Siódemeczka ma swoje forum”.
Jadwiga, czyli Jadwiga Stachurska. Odezwała siù w okresie identyfikowania rocznika
1965/66. Chodziła do jednej klasy z bratem Iwony Januszem Orłowskim. Mieszka obecnie w
Niemczech.
jd, czyli Janusz Dobieszewski. Mieszkał na Al. Przyjaciół 34, do Siódemki chodził przez trzy
miesiåce (prawie cztery) w roku szkolnym 1962/63, do klasy A. Potem przez wiele lat
przyjeŜdŜał do dziadków na Alejù Przyjaciół 29, w młodoĻci zazwyczaj na całe
dwumiesiùczne pobyty wakacyjne; teraz mieszka Warszawie; 50 lat (w 2005 r.).
JDL. Wieloletnia nauczycielka w Szkole nr 7. A były to lata – jak sama pisze – „wspaniałe i
szczùĻliwe”. Chyba nietrudna do zidentyfikowania, ale niechaj tutaj pozostanie to owiane
odrobinkå tajemnicy.
jf (chyba takŜe jako januszfil), czyli Janusz Filipowicz, pseudo Filon. OczywiĻcie chodził do
Siódemki, oczywiĻcie mieszkał nad Długim.
john. KtoĻ z młodszego pokolenia; wypowiedział siù ze sceptycyzmem o lekcjach Filuta, a
póŚniej jeszcze głupiej. A po jakimĻ czasie jeszcze głupiej, choç to wydawało siù niemoŜliwe.
Leciało to jakoĻ tak: „Dajcie troche pszerwy albo morze nowy temat o szkole o dawnych
czasah w jordanoskim ogrudku. To co piszecie to jest do dupy!!! KOMUNIĺCI I
ORMOWCY FUCK-YOU”.
johninm, czyli Janusz Siwecki. Siódemkù ukĤczył w roku 1972, mieszkał na Morskiej
(mieszka tam ciågle jego mama); obecnie w Ameryce.
jolcia. Odezwała siù tylko raz. Mieszkała na Bałtyckiej. Rocznik szkolny 1973, jej
wychowawczyniå była pani Idzikowska.
Juda. Napisała raz, ale bardzo rozsådnie, a zarazem uczuciowo: „Hej! Naukù w SP 7
skoĤczyłam trzy lata temu. Brakuje mi tej szkoły..., byłam z niå bardzo zwiåzana”.
jurek, czyli Jurek Wilk. Mieszkał na Alei Przyjaciół 6 m. 2; rocznik 1961/62. „Pozdrawiam
wszystkich; bardzo mi siù podoba pomysł z tym forum. Nadal mieszkam w Olsztynie, a SP 7
wspominam z westchnieniem tùskonoty. Do Siódemki chodziła teŜ moja siostra Halina
(rocznik 65/66, którego nie ma w wykazie absolwentow SP 7, nie wiadomo dlaczego;
wychowawczyni pani Kraszewska)”. Siostra jurka szybko sama siù odezwała (nick Halina), a
sprawa jej rocznika wywołała nadzwyczaj twórcze działania na forum.
karola. Takå oto nadesłała koresponencjù: „Witam wszystkich; doszły mnie słuchy, Ŝe
jednemu z Siódemkowiczów urodziły siù trojaczki. CiekawoĻç straszna mnie ogarnùła –
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komu??? MoŜe macie jakieĻ ĻwieŜe ploteczki na ten temat, bo ja niestety kawałek drogi od
Olsztyna...”. Nieostatecznej tego weryfikowacji dokonał ktoĻ o nicku internauta.
karolina, czyli Ewa Witkowicz. Obudziła siù i dołåczyła, gdy pojawiły siù zdjùcia na stronie
Fredka. W Siódemce w latach 1972-80. Obecnie w branŜy nauczycielskiej. WaŜne zwłaszcza
jest to, Ŝe zajmowała siù sportem „z wiùkszymi lub mniejszymi sukcesami”.
karolyoplait. Ma na imiù Karol, a jego sprawa jest tajemnicza i romantyczna; sami
posłuchajcie: „Chodziłem kiedyĻ do Siódemki, a teraz jestem najemnikiem. Jak by ktoĻ miał
jakieĻ zdjùcia szkoły z lat 1980 do 85, to bym prosił o wiadomoĻç, bo chciałbym zebraç
trochù zdjùç z mojej młodoĻci, a Ŝadnych nie mam. Mieszkam w Gujanie Francuskiej i bùdù
tam od koĤca kwietnia 2006 roku”. Dla dokładnoĻci dodajmy, Ŝe Karol jest najemnikiem w
Legii Cudzoziemskiej.
kk. Poparł opiniù (raczej krytycznå) Obserwatora Osiedla o „Miùsnym”.
kocka. Chodziła do Siódemki w latach doĻç dawnych, za to w całkiem niedawnych – jej
córka. Do Siódemki chodził takŜe jej brat i siostrzeniec. Pojawiła siù na forum w okresie
jubileuszowym. Mieszkała na Alei Przyjaciół 17, na parterze; teraz poza Polskå, w
Niemczech, ale czùsto bywa w Olsztynie. Kocka to był jej pseudonim szkolny i podwórkowy.
Jej såsiadkå była Ewa T. Kocka twierdzi, Ŝe ma słabå pamiùç.
kolo (chyba takŜe jako kółko). Osoba poczåtkowo niechùtna naszym wspomnieniom,
uwaŜajåca je za egoistyczne, ale póŚniej jej to przeszło i nawet zachùcała nas do szerszego
rozreklamowania siù.
koobra. Sympatyk naszych wspomnieĤ. Kibicował szczególnie osiåganiu postu numer 1000,
dokładajåc do tego swojå uczciwå cegiełkù. Mieszka w Gutkowie. Wprawdzie nie chodził do
Siódemki, ale ma lekarza, który mieszka Rybakach.
Krzysiek (takŜe jako Krzysiek G. oraz kkg), czyli Krzysztof Gwozdek. Syn jednej z sióstr
Lewandowskich. Mieszkał na Alei Przyjaciół 32. Siódemkù rozpoczåł w roku 1974, a
skoĤczył w 1982. Teraz mieszka na Zatorzu.
Krzysiek K. Wypowiedział siù raz, za to czule, o Filucie: „Moim zdaniem doĻwiadczenia
Filuta były niebezpieczne dla Ŝycia”.
Ktos2104. NajwyraŚniej systematyczny obserwator wåtku, ale odezwał siù raz tylko w
smutnej sprawie utoniùcia. DuŜo póŚniej odezwał siù jednak ponownie w radosnej sprawie
dmuchania przez rurki plastelinå, a potem znów, w równie radosnej sprawie dni otwartych w
Siódemce.
kusza albo wk, czyli Kusznierow. Uczył siù w Siódemce w pierwszej połowie lat 70-tych.
Mieszkał na Bałtyckiej, co jest tu sprawå kluczowå: „jestem z Bałtyckiej, co w pewnym
sensie wyjaĻnia moje przenosiny do Czternastki w piåtej klasie. W Siódemce rozpoczåłem
edukacjù w roku 1970 (moŜe w 71)”. Obecnie mieszka w Holandii; 40 lat (w 2005 r.).
lady_makbet1. Osoba nieco tajemnicza płci ŜeĤskiej; nie chodziła do Siódemki, ale spùdziła
sporo czasu w okolicach Siódemki i Długiego. No i do Siódemki chodził jej ojciec. Poznał jå
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w koĤcu osobiĻcie na jakiejĻ imprezie szantowej Zbyszek i okazało siù, Ŝe jest to Agata
Filipowicz, córka „Filona”.
leszek?. JakaĻ miłoĻniczka albo miłoĻnik LP, udajåcy od czasu do czasu, Ŝe to on (ona) jest
LP. Sprawdzał – jak sam ogłosił – czy jesteĻmy wyluzowani, czy histerycznie spiùci. W
sumie Ŝart raczej taki sobie.
Leszek Biały. Niesłusznie wypowiedział siù kiedyĻ o nieĻmiertelnych zasługach LP, w
dodatku przeciwstawiajåc im własne, zresztå dotyczåce innych rejonów Ŝycia i innych
skrawków forum.
LM (takŜe jako Leszek oraz ML), czyli Leszek Majcher. Kolega z klasy mikiego. Teraz w
Kanadzie, w Ottawie, dokåd wyjechał w roku 1990. Stùskniony i spragniony jakiegoĻ
spotkania swej słynnej klasy B. Jeden z licznych przykładów powszechnej miùdzynarodowej
aktywizacji Siódemkowiczów po powstaniu stronki Fredka. Chodził takŜe do przedszkola na
Rybakach; jego brat mieszka w Polsce. Szczególnie miło wspomina Karolinù i „nie bùdù
ukrywał, Ŝe po tak długim czasie ciekawi mnie, co porabiasz...???”. Jednak Karolina jakoĻ nie
przypominała sobie LM, aczkolwiek do czasu; sami posłuchajcie: „Oj, Lesiu – od razu
wiedziałam, Ŝe chodzi o ciebie; zbił mnie z tropu jd, w którego spisie så dwie pozycje
(inicjały) LM i ML, ståd moje niejasnoĻci. Jestem bardzo ciekawa, co u ciebie? Wielokrotnie
rozmawiałam z twojå mamå (jadåc autobusem z Nagórek); teraz bezpoĻrednio mam okazjù
wspomnieç, jak uczyłeĻ mnie (i nie tylko) karate. Treningi odbywały siù nad Jeziorem
Długim”.
longmam_70, czyli Piotr Szatkowski, kolega Cinesa i Andrzeja Drosela. KoĤczył Siódemkù
w roku 1985, mieszkał na Jeziornej 3.
LP (raz chyba takŜe jako kniazcuiav), czyli Leszek Plesner. Mieszkał na Al. Przyjaciół 28 od
1963 do 1989 roku; do Siódemki chodził w latach 1970-78, do klasy B; obecnie mieszka w
Niemczech, w Karlsruhe; 40 lat (w 2005 r.). Inicjator całego przedsiùwziùcia, i na pewno
spodziewał siù tego, Ŝe siù wszystko tak rozwinie i rozwijaç bùdzie.
lpompa. Twierdziła, Ŝe wie, kto to mamut, gdy jeszcze nie było do koĤca wiadomo, kto to
mamut, ale na twierdzeniu siù skoĤczyło.
lustroo. Bywalczyni forum olsztyĤskiego; raz odwiedziła takŜe nas, a po pewnym czasie –
odrobinù przez nas zachùcona (bo wczeĻniej zniechùcona przez johna) – jeszcze parù razy, i
jeszcze.
łajka. Kolega (koleŜanka) tetrusa i Karola z Legii Cudzoziemskiej. „Hej tetrus, coĻ ty taki
tajemniczy? I tak wszyscy wiedzå, Ŝe chodzi o spalenie dzienników klasowych, he he he”.
maciek. Bardzo młody Siódemkowicz. Na przykład paniå Dragan zna tylko z opowiadaĤ
brata. Obecnie we Frankfurcie, gdzie – jak napisał – „kontynuujù edukacjù rozpoczùtå w tej
fantastycznej szkole”.
Macieklip. Zareklamował na forum stronù internetowå szkolnelata.pl.
Mamut, czyli Olgierd WiĻniowiecki. Dołåczył do rozmów póŚno, ale nad wyraz aktywnie,
wrùcz rozruszajåco. Ma siostrù (nick Arabella). Obecnie mieszka w Kanadzie. Mimo namów
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długo nie chciał zdradziç kim jest, co uznano wrùcz za nieeleganckie, ale wrodzona (a raczej
nabyta w Siódemce i okolicach) tolerancja Siódemkowiczów nie doprowadziła do Ŝadnych
restrykcji wobec mamuta. Identyfikowanie mamuta miało taki w skrócie przebieg:
Mamut: „Mieszkałem blisko Alei Przyjaciół. Miałem moŜe 10 minut piechotkå do szkoły,
chociaŜ to zawsze wydawało siù dłuŜej. Nogi były krótsze wtedy, i moŜe dlatego.
Mieszkałem, zdradzù jeszcze wiùcej, na Bałtyckiej. MoŜe z dwieĻcie metrów od
skrzyŜowania Bałtyckiej z Alejå Przyjaciół. Było równieŜ zaledwie parù kroków nad jezioro,
pół godzinki lub mniej spacerkiem do lasu. Fajne miejsce ogólnie. Odwiedzam Polskù i
Olsztyn jak czùsto tylko mogù”.
Fredek: „JesteĻ Olek spod jedynki? A siostra Agata?”.
Mamut: „Zabrało wam to parù ładnych miesiùcy, ale bravo... Sådzù, Ŝe nie mieliĻcie nic
przeciwko mojej tajemniczoĻci; było po prostu ciekawiej. Zresztå dostarczyłem szeregu
drobnych informacji o moich szlakach, które jak po zwoju Ariadny doprowadziły (bo
doprowadziç musiały) do wyjĻcia z labiryntu. Pseudonim «mamut» dostałem od Tomka.
Przechodziłem mutacjù głosu jako jeden z pierwszych w klasie; Serek kiedyĻ coĻ o tym w
klasie wspomniał, a po lekcji juŜ Tomek nadał mi ten przydomek. Ja zresztå nie widzù relacji
miùdzy mutacjå głosu a mamutem, ale tak juŜ zostało”.
Martin K., czyli Marcin KukliĤski. Kolega z klasy mr (mags). Obudziło go i poruszyło
pewne zdjùcie: „Hallo Mags. Bardzo fajne zdjecia! Na tym karnawałowym, z wachlarzem
przed toba, klùczù właĻnie ja. Kto ja jestem? Brat thom.kucka. Chodziłem z mr do klasy;
takŜe z Adamem i Rajmundem” (Martin K.).
Mast. Zgłosił małostkowå uwagù na temat ortografii.
Miki (takŜe jako miki oraz miki-3). Poczåtkowo podjerzewano, Ŝe to osoba o inicjałach P. Z.,
co jednak miki sprostował na M. M., i okazało siù, Ŝe miał racjù, bo to Michał Marschall.
Rocznik 79-80, w klasie z zybym, LM, Jurkiem Szwejkiem.
mikus. Zwolennik poglådu niuĤka, Ŝe szkoła i obecny dyrektor så super. Ale odezwał siù
tylko raz.
mir-mur. Odezwał siù najpierw z podziwem o lekcjach prac technicznych pana Serafina,
nastùpnie o wspominkach mamuta, a potem energicznie dołåczył do wspomnieĤ. DłuŜszy
czas ukrywał siù całkowicie i prawie nierozwiåzywalnie pod owym «mir-murem», ale w
koĤcu w obliczu faktów i skojarzeĤ pamiùciowych padł. Mir-mur to Tomasz Secewicz,
kolega AD i mamuta.
Mis. ? (tajemniczoĻç absolutna).
mk. Odezwał siù kilka razy i objaĻniał róŜne szczegóły dawnej i niedawnej – wojennej i
powojennej – historii Olsztyna.
morska. Niewiele o sobie zdradził, ale na pewno chodził do Siódemki (do równoległej klasy
ze Stolarskim) i jest Ļwietnie zorientowany w temacie Siódemki i okolic.
moĻci. Andrzej. Jego teŜ obudziły wieĻci o fotkach na stronie Fredka. A gdy siù nazachwycał,
powiedział to i owo: „Jestem rocznik 1982, razem z Rafałem Wolskim. Postaram siù o
dostarczenie nowych ciekawych zdjùç. Jestem synem tej nauczycielki o poczåtku nazwiska
«MoĻci»”. Z czego wynika bez dwóch zdaĤ, Ŝe Andrzej jest MoĻcibrocki.
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mr (takŜe jako mr2 oraz Mags i mags), czyli Magda Richardson. Chodziła do Siódemki w
latach 1978-85. W latach 76-85 mieszkała u dziadków (Tùgowskich) na Al. Przyjaciół 39. W
1985, po Ļmierci dziadków, wyjechała do Londynu i tam teraz mieszka.
MW. Chodził do siódemki w latach 1971-79 do klasy B. Niewykluczone, Ŝe jako mw
przestrzagał Ŝyczliwie Fredka, by nie jeŚdził za szybko po polskich drogach, bo moŜe siù
natknåç na umówionego szwagra-policjanta.
nat (raz takŜe jako tajemniczy steph), czyli Teresa LubaĤska. Mieszkała na Alei Przyjaciół
39, naprzeciw szkoły. Siódemkù ukoĤczyła w roku 1961. Od dawna mieszka w Anglii.
Pobudzała naszå (i swojå) energiù wspomnieniowa subtelnymi i twórczymi prowokacjami w
stylu „Ja tam wcale nie tùskniù za jakåĻ Siódemkå, Alejå Przyjaciół, a zwłaszcza za plaŜå
miejskå”.
NieAbsolwentka 7. Zachwycona stronå Fredka.
niuniek. Fan szkoły i obecnego dyrektora, ale odezwał siù tylko dwa-trzy razy. Szkołù
skoĤczył w roku 1999, a jego wychowawczyniå była pani ĺciglerowa.
nowy czytelnik. Wyståpił zdecydowanie w obronie pani Zery; przeszedł do Siódemki ze
szkoły nr 19 z Likus.
obbaz. Przypomniał nam w pewnym momencie (bezsensownie podejrzewajåc, Ŝe
moglibyĻmy tego nie pamiùtaç), Ŝe 30 lat temu nie było juŜ w Olsztynie tramwajów, choç
nieco wczeĻniej jeszcze były.
Obserwator Osiedla. Wypowiedział siù z troskå i z reformatorskimi pomysłami o
„Miùsnym”.
obserwatorka 84/85. Wyståpiła z nieco zasakujacymi i kontrowersyjnymi pretensjami w
zwiåzku z jednym ze spotkaĤ (w knajpie Pirackiej), kierujåc je zwłaszcza do AgiB: „Owszem,
byłyĻcie i siù bawiłyĻcie, ale co z tego, jak tylko ty z KaĻkå byłyĻcie z młodszego rocznika,
bo chłopacy to duŜo starsze roczniki i majå swoje tematy, o których piszå chùtnie na forum.
Wy raczej byłyĻcie jako dostawka, «piratowe dziewczyny»; nikt was nie ujåł jako
Siódemkowiczki nawet na stronie Siódemki, gdzie znalazły siù wasze foto z Pirata.
Proponujåc popijawù w Piracie i podajåc swój nr. tel. postaraj siù o kogoĻ z młodszego
rocznika, to inni moŜe teŜ wpadnå, bo impra bez wspólnych tematów, to zwyczajne chlanie”.
Zarzuty obserwatorki były odpierane przez Fredka, jd, mamuta, Zbyszka, rybù696 oraz (z
przesadnå nawet energiå) przez łåjkù; natomiast wsparł obserwatorkù, i to z przeciwnych
pozycji (roczników najstarszych), obserwator 63/64.
Oczoper. Odezwał siù raz w optymistycznym tonie, gdy nat trochù narzekała, Ŝe dziĻ juŜ nie
to, co dawniej. Na bal karnawałowy do szkoły – poinformował – przychodzi ciågle mnóstwo
dzieci, a dzielnica, choç nie tak juŜ głoĻna i Ŝywa jak kiedyĻ, bynajmniej nie jest na
wymarciu. Ponownie zaktywizowała go strona Fredka, i co siù okazało?: „Skoro juŜ
weszliĻcie na Białå, to muszù siù odezwaç. Mieszkałem na niej kupù lat, a teraz mieszkam
ciut obok, na Błùkitnej”. Oczoper czùsto wojaŜuje, zapewne słuŜbowo, i to podobno
ogranicza mu dostùp do nas.
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Olesław. Mieszka nad Jeziorem Kortowskim. Postaç trochù tajemnicza i nieco zaczepna,
wchodzåca w starcia z LP, ale ceniåca wåtek o Szkole 7 za rozruszanie olsztyĤskiego forum
Gazety Wyborczej. Szczerze gratulował nam tysiåca postów.
Olsztyn2002. Dołåczył póŚno, za to z rozmachem i odwaŜnie, bo pochwałå pani Dragan.
Siódemkù ukoĤczył w roku 1990. Mieszka na ul. Białej i jest wielkim patriotå tego miejsca:
„tu siù urodziłem i tu juŜ chyba umrù” (i w tym miejscu trochù makabryczny dopisek:
„hehehe”).
olsztyniak. Wypowiedział siù z dystansem o „Miùsnym”.
p_ak. NajwyraŚniej Ļledził nasze wpisy i popisy; czasem, ale rzadko, coĻ skrobnåł.
pb. Zawitał na stronù Fredka: „Pozdrowienia dla wszystkich z Siódemki. Janina Ciołkowska,
nazywana w domu Ciocia Janka, jest mojå ciociå. Wraz z braçmi zabierany byłem na
zimowiska, które prowdziła w Siódemce – piùkne czasy. PS.: my takŜe siù jej baliĻmy”.
PO PROSTU GOĺæ. Nie wiadomo dokładnie kto (choç na pewno rodzaju ŜeĤskiego), ale
naprawdù „po prostu goĻç”. Sami zobaczcie: „Do SP 7 chodziłam niecałe trzy miesiåce,
potem przez dziesiùç lat na wywiadówki. Moje dzieci så czwartym pokoleniem mieszkajåcym
na tej dzielnicy. Stronù pokazała mi bratanica luŚno zwiåzana z dzielnicå, ale majåca
niesamowity do niej sentyment. Strona, Encyklopedia i w ogóle wszystko jest super. Chylù
czoła przed zapaleĤcami. Pozdrowienia. Z przerwami mieszkanka dzielnicy od roku, w
którym zmarł Stalin”. Tu przypomnijmy młodszym, Ŝe Stalin zmarł w roku 1953.
Pola i Dawid. „JesteĻmy dzieciakami p. Marianny Olszewskiej, wczeĻniej Romanowskiej”.
Dzieciaki zapragnùły dostaç od Fredka zdjùcia z czasów swego niemowlùctwa.
poniewierka. Jacek Poniewierka. Trafił tu w koĤcu po długich poniewierkach (Ļrednio to
moŜe dowcipne, ale Jacek na pewno siù nie obrazi), jednak na krótko, bo odezwał siù
właĻciwie jednorazowo: „Tak jak zapewne wielu z was, natrafiłem na to forum przypadkiem.
Pozdrawiam wszystkich i gratulujù takiego pomysłu. Jestem rocznik 1975 (urodzenia), a
szkołù ukoĤczyłem w roku 1990; nadal mieszkam w Olsztynie i SP 7 wspominam nieraz z
tùsknym westchnieniem (uf, kiedy to było!)”.
PP. Zjawił siù raz w celach misyjnych; sami posłuchajcie: „Witajcie Braci i Siostry! Zajùci
swoimi sprawami, czy pamiùtacie jeszcze co to dobro, a co zło? Czy wiecie dlaczego zło jest
złe, a dobro dobre? A moŜe nigdy siù nie zastanawialiĻcie nad tym? Zaprawdù powiadam
wam, iŜ Ļwiat jest taki, bo musi; pewnego dnia zobaczyłem i zrozumiałem to. Teraz widzù
drogù, jakå muszù podåŜyç ja i wy wszyscy. Czy jesteĻcie gotowi na słowo? Czy chcecie
wiedzieç?”. MoŜe nikt nie wie tyle co PP, ale najwyraŚniej kaŜdy coĻ tam wie, gdyŜ oferta PP
nie została podjùta.
qmp1. Tak nam napisał: „Hej, mój ukochany zakåtku Ļwiata! W latach 1955-57 chodziłem do
Siódemki. Potem rodzice wywieŚli do stolicy. Gorzej to przeŜyłem niŜ gdyby to była
wywózka na Syberiù. Ale byłem na ostatnich uroczystoĻciach jubileuszowych i tylu
znajomych spotkałem, Ŝe ho ho. Mieszkałem na Morskiej, pod 8. Pozdrawiam – Marek”.
Rafal, czyli Rafał Wolski. Wyjechał z Olsztyna na studia w roku 1986. Autor artykułu o
osiedlu nad Jeziorem Długim w prasie niemieckiej. Så to właĻciwie dwa artykuły w
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„Allensteiner Heimatbrief” z grudnia 1994 roku; pierwszy „Ein gelungenes Stadtviertel – die
Langseesiedlung”, i drugi „Die Langseesiedlung in Allenstein nach 1945”. A niedawno
wyszła drukiem takŜe spolszczona i zaktualizowana wersja jednego z artykułów; moŜna jå
znaleŚç w „Kalendarzu Olsztyna” na 2005 rok.
raugust, czyli Robert Augustynowicz. Zajrzał kiedyĻ na nasz wåtek, by odrobinù i z nostalgiå
powspominaç swojå podstawówkù nr 5 w Olsztynie.
rb, czyli Robert (wiadomo, Ŝe trzy lata młodszy od ak). Mieszkał przy Alei Przyjaciół 11;
dziĻ nadal mieszka w Olsztynie, choç juŜ nie na osiedlu, ale na Brzezinach; jest
informatykiem. Jest jednym z szerokiego klanu Ŝeglarzy (Ŝeglował w LOK-u). Miał siostrù
Renatù, z którå DD chodził do klasy, oraz ciociù Basiù ganiajåcå niegrzeczne dzieci (takie jak
LP) i wołajåcå na nie gwarå warmiĤskå: „Ja woju zara wiporaja”. LP zapamiùtał to w formule
bardziej rozbudowanej: „A ja woma poziaduja co lojciec wróci doma to wom tak napoli co
woma bedzie doĻç”.
rita (takŜe jako Fanka). Fanka wåtku, Siódemki i okolic. Mieszka w Krakowie, ale
dzieciĤstwo spùdziła w Olsztynie na Partyzantów. W chwilach naszego zapomnienia i
lenistwa podciågała wåtek sprytnymi manewrami do góry i w ogóle wszystkiego pilnowała i
doglådała. Przeprowadziła na wåtku cennå samokrytykù: „Niestety chodziłam do szkoły nr 3,
szkoda, i oceny tam słabiutkie miałam, i komitet rodzicielski chodził do domu na skargù na
mnie, bo wtenczas chodzili po domach”.
romek 83. Raz siù odezwał i pozdrowił wszystkich.
ryba696, czyli Agnieszka RybczyĤska. Dotarła do forum po kilku (czterech) latach jego
istnienia, z Ŝalem, Ŝe tak póŚno. UkoĤczyła Siódemkù w roku 1982/83 w klasie B, której
wychowawczyniå była pani Borkowska. Ma siostrù Monikù.
Ryba starsza (takŜe jako Ryba wiùksza), czyli właĻnie Monika RybczyĤska. TeŜ dotarła na
forum z opóŚnieniem zbliŜonym do opóŚnienia siostry.
siódemkowicz. Zainterweniował w pewnym momencie, Ŝe mu trochù nudno od naszego
pisania. Wzorcowy przykład biernego uczestnictwa w naszych wspomnieniach, choç naleŜy
doceniç jego troskù o jakoĻç i atrakcyjnoĻç tych wspomnieĤ.
sluchy. ? (no właĻnie, nic nie wiadomo)
spoko. Stały bywalec forum olsztyĤskiego. Kilka razy wpadł takŜe do „Szkoły nr 7” niesiony
sympatiå do Beaty i Siódemki.
sto drzewek i park. Taki nik obrał sobie ktoĻ, kto pamiùtał szczegóły tworzenia parku
miùdzy Jeziornå a jeziorkiem Czarnym; rzucił równieŜ bezwzglùdnie słuszny postulat
odbudowy topoli nad Długim, choçby w formie wierzb płaczåcych.
StSm, czyli mama Smerecka. Mieszkała przy Alei Przyjaciół 30, na II piùtrze. Do 2001 roku
mieszkała w Olsztynie, natomiast obecnie we Wrocławiu, gdzie równieŜ zamieszkujå jej
dzieci Ula i StaĻ; przedtem przebywała dłuŜszy czas w USA, u córki Ani.
szymic1, czyli Michał SzymaĤski; ukoĤczył Siódemkù w roku 1970.
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T.B., czyli Teresa. UkoĤczyła Siódemkù w roku 1972. Chodziła do klasy z DD. Mieszkała na
osiedlu „Podlesie” (Sosnowa, Wierzbowa itd.). Od 20 lat mieszka w Stanach Zjednoczonych.
TADEK. Odezwał siù raz, ale zupełnie bez sensu.
Tensam, czyli Bogdan. Odezwał siù najpierw wspomnieniowo w zwiåzku ze Ļmierciå
papieŜa, a potem z cennå inicjatywå koleŜeĤskå, zdradzajåc przy okazji co nie co o sobie:
„Chcù wam powiedzieç, Ŝe osobiĻcie jestem w trakcie pakowania i samowysiedlenia.
Zdecydowałem, Ŝe mam doĻç Ļniegu i ponurej pogody; za około dwa tygodnie bùdù przenosił
swój dobytek na południe USA, dokładnie na Florydù. Nie miałem okazji napisaç wczeĻniej
wiùcej o sobie z powodu całego tego mùtliku i wydarzeĤ, jakie miały miejsce w ostatnim
czasie (m. in. Ļmierç papieŜa). Tak jak napisałem wczeĻniej, słuŜù uprzejmie serwerem,
gdyby Fredek miał ze swojå stronå kłopoty z miejscem, na którym to serwerze zresztå takŜe i
ja próbujù zbudowaç własnå stronù. Niech Siódemka rzuca siù w oczy całemu Ļwiatu”.
tepsik. Kolega z klasy Zenobii, AD, mamuta.
tetrus. Kolega Karola z Legii Cudzoziemskiej (karolyoplait): „Hejka Karol, co tam słychaç w
Legii? Pamiùtam twój wyjazd, z Drezkiem chyba i innymi, ale tylko ty jeden wytrzymałeĻ
trudy tej decyzji. A wiesz, Ŝe Patej teŜ jest w woju, tylko Ŝe legalnym? JeŚdzi po całym
Ļwiecie: Irak, Afganistan itp. Chyba pokutujecie za ten numer; wiesz, o co chodzi, nie bùdù
pisał na ogólnym forum, bo ten temat jest czùsto poruszany i nikt nie wie, o kogo chodzi.
Chùtnie bym z tobå pogadał o starych dobrych czasach sprzed twojego wyjazdu w roku
1983/84”.
thom.kuck (takŜe jako Tomek), czyli Tomasz KukliĤski. Chodził do klasy z rybå696. „Nie
dotrwałem do koĤca rocznika, bo mnie wywieŚli na Zachód. Od roku 1983 mieszkam w
Niemczech”.
toja77. Nie chodził do Siódemki, nie mieszkał nad Jeziorem Długim (choç krótko chodził do
przedszkola na Rybakach), ale był naszym bezinteresownym (i dlatego szczególnie cennym)
czytelnikiem, trochù zazdroszczåcym nam (słusznie) wspomnieĤ. Pod wpływem tych naszych
wspomnieĤ zaczåł nawet bywaç nad Długim i na podstawie naszych opisów (i zdjùcia w
gazecie) zidentyfikował kiedyĻ Filuta.
Tomas. Odezwał siù tylko kilka razy, ale w jakŜe słusznej sprawie: poruszony zeszpeceniem
sklepu, któremu zrobiono nowy dach i zabudowano filary. Poza tym podzielił siù równieŜ
kilkoma wspomnieniami, bardzo znaczåcymi dla wiedzy o dzielnicy i szkole. UkoĤczył
Siódemkù w roku 1989, mieszkał na Bałtyckiej, naprzeciw szkoły, w której jest obecnie
liceum katolickie.
tt. W zwiåzku z którymĻ ze spotkaĤ (tym razem na Warmii) wyståpił z zupełnie dziwacznym
pytaniem: „Czy inni, młodsi wzglùdnie starsi Siódemkowicze, mogå zjawiç siù na Warmii?
Czy teŜ to jest spotkanie tylko dla wybranych osob?”. No po prostu aŜ siù nie chce
odpowiadaç!
tzw. Weteran, a raczej weteranka Siódemki (skoĤczyła szkołù w 1961 r.), sympatyczka
forum, ale odwiedziła nas na nim właĻciwie tylko dwa razy. Mieszkała naprzeciw szkoły,
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najprawdopodobniej w tym samym budynku, co mr i Ela Kaszuba. Obecnie mieszka w
Anglii.
US, czyli Ula Smerecka. Mieszkała z mamå i rodzeĤstwem w budynku przy Alei Przyjaciół
30 na samej górze; teraz mieszka we Wrocławiu.
wox6, czyli Rajmund Krawczyk, kolega klasowy mr. „Mam na imiù Rajmund – napisał – ale
szczerze mówiåc, to nie pamiùtam, Ŝeby ktoĻ jeszcze nosił takie imiù w Siódemce. Chodziłem
z mr do klasy i jestem absolwentem z 1986 roku. Serdecznie wszystkich pozdrawiam”. W
sprawie swego monopolu na imiù Rajmund w Siódemce Rajmund siù jednak mylił (był
choçby Rajmund Pakmor).
Wedkarz. Wyståpił raz w obronie odwiecznej, trwałej i nieustajåcej obecnoĻci wùdkarzy nad
Długim; nieco niedocenianej przez obserwatorów.
WSKH (takŜe jako wskh), czyli Henryk Wirzinkiewicz (a pseudonim prasowy – bo w tym
fachu wskh robi – Henryk Sobota). Rozpoczåł naukù w Siódemce w roku 1969. Przyjaciel –
szczególnie motocyklowy – LP. Obecnie mieszka sto metrów od katedry, ale najczùĻciej w
Anglii.
Zbyszek (takŜe jako wróbel i Zbyszek07), czyli Zbyszek Wróblewski. Najpierw poskarŜył
siù, Ŝe nie mógł byç na jubileuszu, ale zapowiedział siù na 100-lecie, a nastùpnie na stałe
dołåczył do wspomnieĤ i gadaĤ forumowych. Mieszkał przy Alei Przyjaciół 15, a do
Siódemki chodził w latach 1965-1973 („i zdałem”). Brat Zbyszka chodził do klasy z Iwonå.
Zenobiab, czyli Joanna KaczyĤska. „WłaĻciwie – jak sama wyjaĻnia – nie byłam zwiåzana z
Siódemkå. To prawda, rok to troszkù mało, Ŝeby zadomowiç siù tak jak reszta towarzystwa. A
zresztå ja siù czùsto przeprowadzałam i to była jedna szkoła z moich wielu. Ale – i tu
przechodzimy do kwestii kluczowej – bardzo, ale to bardzo byłam zwiåzana z ludŚmi z
Siódemki póŚniej, juŜ po skoĤczeniu Siódemki”. Mieszka obecnie w Słupsku.
zmartwiony. CóŜ za przemiła, odpowiedzialna i obywatelsko spoglådajåca na Ļwiat osoba:
„Martwiù siù tym, co dzieje siù na Al. Przyjaciół. KtoĻ zabudował przejĻcie pod filarami.
Dzieci i doroĻli majå utrudnienie w dojĻciu do szkoły i apteki. Kto wymyĻlił te słupki, które
zajmujå pół parkingu? Trochù przestała mi siù przez to podobaç Al. Przyjaciół”. Ostatni
wniosek jest oczywiĻcie nieco za pochopny i za emocjonalny.
zs. Wypowiedział siù raz, za to bardzo zdecydowanie o Trampie: „A jaka speluna !!!”.
Zuzia. Wspominała ciepło i z sentymentem uroczystoĻç 50-lecia Siódemki.
zyby, czyli Adam ZbroĤski. Kolega klasowy mikiego, LM i Jarka Szwejka, a wiùc rocznik
1980. Mieszkał blisko torów i Ekonomika.
zwinek. Uczył siù w Siódemce w latach 1969-1977 w klasie A. Teraz najprawdopodobniej w
Krakowie.
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OSOBY, MIEJSCA, PRZEDMIOTY, FAKTY, ZDARZENIA,
PRZEśYCIA, OCENY, OPINIE
A
Adidasy
Buty sportowe firmy nie tylko Adidas; liczył siù wyglåd: duŜo nowoczeĻniejszy niŜ
poprzedzajåcych adidasy trampek i tenisówek. Adidasy były białe (póŚniej pojawiły siù
równieŜ inne kolory), na sztywnej podeszwie, z ciemnymi paskami po bokach. Dla niektórych
wyglåd adidasów był tak nowoczesny i tak elegancki, Ŝe nosili je nawet do garniturów.
Porzådne adidasy powinny byç zagraniczne, ale wystùpowała równieŜ polska mutacja
adidasów, którå Fredek wspomina bardzo krytycznie jako „obuwie, które oprócz nazwy nie
miało ze sportem nic wspólnego. Sztywna gumowa podeszwa i szpetny wyglåd. Ale – i tu
Fredek z wyraŚnym sentymentem powrócił do dawnych czasów – w sklepach nie było nic
innego”. To prawda, bo gdy pojawiły siù adidasy, z których dostùpnoĻciå bywały jednak
wspomniane kłopoty, to z lekcewaŜeniem zaczùto traktowaç produkcjù przestarzałych juŜ
jakoby trampek i tenisówek, wiùc i z ich dostùpnoĻciå pojawiły siù kłopoty na rynku.
Adomas Jurek
Albumy (ze zdjùciami aktorów i tekstami piosenek)
Albumy te powstawały w ten sposób, Ŝe kupowało siù duŜy i gruby zeszyt w kratkù, taki
wielkoĻci dziennika szkolnego (a nie było to łatwe), a nastùpnie z tygodników „Film”,
„Ekran”, „Na przełaj”, „Panorama”, „Panorama Północy”, „Radar” i wielu innych tego
rodzaju wycinało siù zdjùcia piosenkarzy, zespołów, aktorów i aktorek, i oblepiało siù tym
zeszyty oraz róŜne miejsca w domu i poza domem. Rozkwitał nawet handel wymienny na te
zdjùcia.
„Ach te wycinanki! – wspominała nat. – Miałam pełne albumy zdjùç aktorek i aktorów z
tamtych czasów. KaŜda dziewczyna chciała wyglådaç jak BB, Sophia Loren czy Ava
Gardner, co nie było specjalnie łatwe. W tych zdjùciach był inny Ļwiat, do którego rwało siù
młodzieĤcze serce”. Jaki był sens tego zbierania, teraz nie jestem pewna – pisała dalej nat.
Ale ten sens był (obok juŜ wskazanego, czyli kawałka innego Ļwiata) głùboki i oczywisty, i
polegał właĻnie na braku sensu: to było zbieractwo absolutnie bezinteresowne, czyli właĻnie
prawdziwe zbieractwo.
Zbyszek do tej pory ma w starych notesach z piosenkami wyciùte z ostatniej strony
„Radaru” teksty tamtych przebojów, a jd prawie wstydzi siù przyznaç, ale teŜ ma do dziĻ ze
trzy takie zeszyty.
Aleja Przyjaciół
Ulica w Olsztynie; piùknå ma nazwù i piùkna jest niezaleŜnie od nazwy. Kształt ma doĻç
niezwykły: zaczyna siù od skrzyŜowania z Bałtyckå, ale tylko w prawo (jeĻli idzie siù od
ĺródmieĻcia), w stronù Jeziora Długiego, bo w lewo – w stronù PlaŜy Miejskiej – jej
przedłuŜeniem jest Jeziorna. Potem zamienia siù w niewielki placyk przed willå RasteĤskich
(której kiedyĻ nie było), a potem biegnie równolegle do brzegu Jeziora Długiego łagodnym
łukiem przez jakieĻ trzysta metrów aŜ do sklepu. Ten łuk jest taki, Ŝe z placyku widaç jå
mniej wiùcej do wysokoĻci biblioteki, a potem od miejsca, gdzie jest biblioteka – do sklepu.
TuŜ przed sklepem odchodzå od niej Rybaki, które dwieĻcie metrów dalej – juŜ za sklepem,
szkołå i domem nauczycielskim – łåczå siù z Alejå Przyjaciół ponowne, gdyŜ majå kształt
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półkola. Odcinek miùdzy pierwszym i drugim skrzyŜowaniem z Rybakami jest proĻciutki.
Ostatnio pojawiło siù nawet coĻ w rodzaju trzeciego skrzyŜowania Alei z Rybakami: „Co do
kształtu ulicy Aleja Przyjaciół, to dodałbym, Ŝe po prostym odcinku przy szkole i ponownym
przeciùciu Rybaków (to oczywiĻcie dla mnie najwaŜniejsze miejsce – bo tu jest dom mojej
mamy) Aleja zamienia siù w drogù szutrowå, po czym przy lesie skrùca o 90 stopni w lewo i
dochodzi do Diabła (jedna z górek). A bùdåc tam tej zimy z dzieciakami na sankach (Ļnieg
był tak noĻny jak nigdy – z górki dojechaliĻmy aŜ do domu Janiszewskich, moŜe dlatego Ŝe
nikt juŜ nie posypuje drogi ŜuŜlem), zauwaŜyłem, Ŝe mieszkaĤcy przedłuŜyli sobie ulicù,
robiåc dziki wyjazd przez las ponownie na ul. Rybaki – tam gdzie koĤczy siù Aleja RóŜ. W
ten sposób Aleja Przyjaciół przecina siù z Rybakami trzy razy” (DD).
WzdłuŜ Alei Przyjaciół połoŜone så domy mieszkalne, niby podobne, prawie takie same,
ale zarazem kaŜdy jest zupełnie inny, Ŝaden siù nie powtarza, no i znajduje siù na niej
wspomniany sklep, szkoła, dom nauczycielski. Przez lata Aleja Przyjaciół uległa pewnym
zmianom, doĻç niebezpiecznym estetycznie i funkcjonalnie, ale nie mogåcym przecieŜ jej
zepsuç.
„Tam oczywiĻcie nie moŜe byç nieładnie – twierdził jd – chyba Ŝe wszyscy pobudujå z
przodu i z tyłu budynków takie przybudówki jak u Lewandowskich albo tak przerobiå swe
domostwa jak dom Molendów. Natomiast deszcz, Ļnieg, mgła, mŜawka, roztopy, plucha,
grad, upał, jak i pogoda nijaka tylko upiùkszajå ten centralny kawałek Ļwiata”.
WspomnieĤ zwiåzanych z Alejå Przyjaciół, a i opinii o aktualnym stanie Alei Przyjaciół
jest co niemiara. Dominujå wspomnienia ciepłe, sentymentalne i entuzjastyczne, tak oto
spuentowane przez jd: „Ciekawe, czy jest ktoĻ, komu siù tam nie podobało i za Chiny by tam
nie wrócił? Wiem, Ŝe to przypuszczenie jest beznadziejnie głupie, ale czyniù je na zasadzie
hipotezy naukowej. W nauce trzeba sprawdziç kaŜdå, nawet najmniej prawdopodobnå
ewentualnoĻç” (jd).
Jednak i ta hipoteza znalazła dzielnego i twórczo-prowokacyjnego zwolennika w osobie
nat: „JeĻli chodzi o Alejù tzw. Przyjaciół, to ulica ta, podobnie jak całe osiedle, wydaje siù w
dzisiejszych czasach wymarłym padołem wspomnieĤ. Gdzie podziali siù młodzi ludzie,
dlaczego Ŝycie zamiera z zachodem słoĤca (w dni pochmurne nawet wczeĻniej), dlaczego
znikåd nie słychaç muzyki, dzieciaków, ani nawet kotów i psów?”.
„Fakt – odpowiedział na to Zbyszek – młodych mało, lecz to siù zmienia przede
wszystkim dlatego, Ŝe młodzi Ŝyjå teraz inaczej. Gdzie motory, rowery, łyŜwy na Długim,
sanki w lesie, noga na boisku?... To były inne czasy i inne realia, inaczej siù wypoczywało i
przyjaŚniło; takie jest przynajmniej moje zdanie”.
Jeszcze odwaŜniej przeciwstawił siù nat bùdåcy stale na miejscu (choç do czasu, bo z
czasem zamieszkał całkiem blisko nat) WSKH: „Tam gdzie mieszkam, na Al. Przyjaciół,
widzù codziennie biegajåce dzieciaki, psy i koty, tyle Ŝe Ļwiat tych dzieciaków jest inny”.
Ale rzeczywiĻcie, wystùpujå równieŜ zjawiska niepokojåce: „Martwiù siù tym, co dzieje
siù na Al. Przyjaciół. KtoĻ zabudował przejĻcie pod filarami. Dzieci i doroĻli majå utrudnienie
w dojĻciu do szkoły i apteki. Kto wymyĻlił te słupki, które zajmujå pół parkingu? Trochù
przestała mi siù przez to podobaç Al. Przyjaciół” (zmartwiony).
Ale nawet te zagroŜenia tracå znaczenie wobec wydarzeĤ takich oto: „Najbardziej nie ma
mocnych, gdy wyjdzie siù na Alejù Przyjaciół o 12 w nocy, gdy jest -20, nie ma wiatru i
wszystko jest na biało. Z mojå babciå potrafiliĻmy całymi godzinami tak łaziç traså Al.
Przyjaciół, Morska, uliczka od Ogródka Jordanowskiego, Rybaki i tak w kółko. Czy tak jest
teraz? JeĻli tak, to wypatrujcie dobrze mnie i babci CywiĤskiej. Gwoli prawdy, przyznaç
muszù, Ŝe dziadek w czasie tych spacerów chrapał swym słynnym chrapaniem, budzåcym
niekiedy nawet paĤstwa Tajanowiczów dwa piùtra wyŜej” (jd).
Andulka, jeszcze zanim zobaczyła Alejù Przyjaciół, kombinowała nastùpujåco: „Bardzo
jestem ciekawa tego kultowego miejsca, jego atmosfery. MyĻlù, Ŝe nie tylko szkoła, ale całe
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osiedle miało i ma w sobie coĻ takiego, taki klimat, który sprzyja tworzeniu lokalnej
społecznoĻci w prawdziwym tego słowa znaczeniu. Jakie obce i bezosobowe så na tym tle
bloczyska. Czasem otoczenie, architektura, skala tej architektury i jakieĻ inne nieuchwytne,
ale oddziaływujåce w danym miejscy fluidy, czyniå ludzi lepszymi, tolerancyjniejszymi,
otwartymi, serdecznymi. I jak mało jest takich miejsc. Za mało”.
Teraz trochù historii: „Domy na Al. Przyjaciół stanùły w latach 1942-1944, w wiùkszoĻci
jako dwurodzinne. Ostatnie piùtro było podzielone pomiùdzy mieszkaĤców parteru i
pierwszego piùtra – po jednym pokoju + wspólny strych. Potem kwaterunek pozmieniał
podział, dorobiono trzecie mieszkanie. Domy, w których było wiùcej mieszkaĤ, powstały
dopiero po wojnie, w lukach pomiùdzy zniszczonymi budynkami. CzeĻç domów paliła siù w
roku 45-tym, np. nr 27 – jakkolwiek ten akurat w koĤcu ocalał, bo paliły siù tylko piwnice.
Podobnie nr 31, czego nie da siù powiedzieç np. o nr 25 i 29, które dobudowano potem” (ak).
„JeĻli chodzi jednak o koĤcowe numery Alei Przyjaciół, to nie jest to tak odległa historia,
bo cztery ostatnie domy powstały w koĤcu lat 60-tych. Nr 49 zamieszkiwali Janiszewscy.
Senior mieszka tam do dziĻ. Jego syn Krzysiek był Siódemkowiczem, o ile wiem to teraz jest
w Kanadzie. Nr 51 to śółtowscy, ale mieszkali tam do około 1975 roku, potem wynieĻli siù
do Szczùsnego pod Olsztynem. Najmłodszy Wojtek był Siódemkowiczem, ale krótko. Na ich
miejscu zamieszkali Bistroniowie, i så tam do dziĻ. Dzieci, Tomek i Ola, byli oczywiĻcie
Siódemkowiczami. Nr 53 to Kurakiewiczowie. Szczególnie senior to była barwna postaç.
Urodził siù w Chinach. Wokół domu na Alei Przyjaciół wybudował szklarniù, ogrzewał jå
koksem i miał tam szczypiorek. Dokuczał bardzo saneczkarzom na Diable w ten sposób (doĻç
niewymyĻlny), Ŝe obsypywał górkù popiołem, którego miał zawsze za duŜo z ogromnego
pieca. Córka Dorota była Siódemkowiczkå, po studiach wyjechała do Warszawy. Po Ļmierci
seniora, jego Ŝona sprzedała dom. Na ich miejscu mieszkajå ĺcibkowie. Rodzina z Kurpiów.
Najmłodsi to Siódemkowiczowie. Nr 55 to Wirzinkiewiczowie. Od poczåtku i aŜ do dziĻ.
Krzysiek i Heniek byli Siódemkowiczami” (WSKH).
WSKH poĻwiùcił sporo czasu na naukowe badania historyczne o Alei Przyjaciół
(niezaleŜnie od tego, Ŝe robił je przy okazji, co tylko Ļwiadczy o wszechstronnoĻci jego
intelektu) i okazał siù prawdziwym kretem (czyli mistrzem) archiwistycznym. Oto jego
wykopaliska:
„MieszkaĤcy Alei Przyjaciół to byli porzådni goĻcie. WłaĻnie byłem w archiwum i co w
nim znalazłem? W 1946 roku obywatele tej ulicy byli bardzo sumiennymi podatnikami;
prawie wszyscy mieli nadpłaty. Z archiwaliów wynika teŜ, Ŝe na ulicy było 37 budynków, i Ŝe
w trzydziestu szeĻciu były po trzy mieszkania, a w jednym cztery. I trochù szczegółów
podatkowych: Brunon Bern zamieszkały pod numerem 11 miał 550 złotych nadpłaty podatku
od lokali. Zdzisław Krajewski spod 13 – 279 zł nadpłaty, a Mierzejewski Władysław spod 37
– aŜ 639 zł.; RoliĤski Stanisław, takŜe spod 37, miał nadpłaty 318 zł i tylko jakiĻ pech Pani
Ireny Kolpy spod 33 sprawił, Ŝe zalegała 855 zł.”. W tym miejscu jakŜe trafna uwaga jd:
„Jestem pewien, Ŝe Czesiek Kolpy (facet z absolutnå klaså) uregulował zaległoĻç pani Ireny”.
Jednak słuszna uwaga jd okazała siù poĻpieszna: „Czesio chyba nie miał okazji tego zrobiç,
bo o ile wiem te zaległoĻci umorzono 5 maja 1950 roku” (WSKH). Jd – znany sympatyk
Czesia – mimo wszystko nie dawał za wygranå: „No cóŜ, jeĻli rzeczywiĻcie umorzono, to
Czesiek, jako facet z absolutnå klaså, nie wszczynałby oczywiĻcie małostkowej awantury, by
koniecznie zapłaciç zaległy podatek i jeszcze wikłaç w to paniå Irenù. Ale jeĻli jednak nie
umorzono, to na pewno zapłacił z tych samych powodów”.
Dalsze odkrycia WSKH: „Na podstawie dokumentów archiwalnych stwierdzam, Ŝe naszå
ulicù zamieszkiwali takŜe ludzie rzutcy, obrotni, wykształceni i z klaså. Oto przykłady: w
Tymczasowym Zarzådzie PaĤstwowym na Okrùg Mazurski wiosnå 1945 roku zatrudnili siù:
Jerzy Lewartowski, naczelnik wydziału finansowo-budŜetowego, zamieszkały na AP 14
(zatrudniony 18 V 1945), Leon WiĻniewski, naczelnik Wydz. NieruchomoĻci, z AP 14
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(zatrudniony 28 IV 1945), Karol Breger, kierownik referatu osobowego, z AP 17 (zatrudniony
28 IV 1945), Tadeusz Adamiec z działu zbytu, AP 17 (zatrudniony 28 IV 1945), Henryka
GłowiĤska z referatu aprowizacji, AP 32 (zatrudniona 28 IV 1945), Michał Przybylski,
urzùdnik, z AP 17 (zatrudniony 16 VII 1945). W intendenturze Zarzådu Miasta zatrudnił siù
Ļlusarz Stefan Wyraz z AP 3; w Zarzådzie Pełnomocnika RP na Okrùg Mazurski zatrudnili siù
15 VI 1945 r. Tadeusz Trepanowski (kierownik informacji) i Franciszek DziubiĤski, jego
zastùpca, obaj zamieszkali na AP 34. W PaĤstwowym Urzùdzie Repatriacyjnym na Okrùg
Mazurski lekarzem został Janusz PaliĤski z AP 30 (pracował od 1 VI 1945). W starostwie
powiatowym 1 VI 1945 roku lekarzem powiatowym weterynarii został Stanisław Mendelski z
AP (numeru nie podano), a od 15 VI tegoŜ roku lekarzem powiatowym był wspomniany juŜ
Janusz PaliĤski z AP 30. W Społecznym Przedsiùbiorstwie Budowlanym z siedzibå przy ul.
Dworcowej 12 od 20 VI 1945 roku pracował handlowiec Piotr Białasiewicz z AP 33, a jako
technik Jerzy Turower z AP 33. I jeszcze oto, co znajdowało siù na niektórych posesjach
według spisu, jaki sporzådził zarzåd nieruchomoĻci: AP 37, Stanisław RoliĤski – auto
ciùŜarowe; AP 34, Maria Szpyrkowska – skład siana; AP 32, Marian Markiewicz – auto
osobowe; AP 30, Janusz PaliĤski – auto ciùŜarowe; AP 31, Stanisław RoliĤski – beczki z
benzynå i po benzynie; AP 24, Bolesław Wutkowski – skład drzewa; AP 11, Brunon Bem
(nazwisko trochù nieczytelne) – stajnia dla krów; AP 12, Piotr Jachowicz – skład siana; AP 5,
Tadeusz Tytlewski – skład rupieci”.
I kolejne zdobycze archiwalne WSKH: „Na Alei Przyjaciół zawsze mieszkali ludzie
mådrzy i znaczåcy. Oto w archiwum znalazłem nastùpujåce informacje: W roku 1946 na AP i
na Rybakach mieszkało wielu myĻliwych. Koło MyĻliwych «JeleĤ» tworzyli m. in.: inŜynier
Stanisław Mossakowski (zamieszkały AP 32), inŜynier Mieczysław Eisele (AP 17), inŜynier
Tadeusz BaczyĤski (AP 22). Koło MyĻliwskie «Wrzos» w 1946 tworzyli: dr Zygmunt
Twardowski (AP 37), dr Władysław Weis (AP 31). W 1948 roku Koło «Kozioł» zakładali:
Michalski Zygmunt (AP 31/1), łowczy Hieronim SimiĤski, SiemiĤski lub SiwiĤski (AP 7/2),
a Koło Pracowników Lasów PaĤstwowych zakładał Stanisław Markowski (AP 44). Naszych
ludzi mieliĻmy teŜ w aeroklubie, np. Jan Grewkowicz (AP 9). RzådziliĻmy takŜe w dziedzinie
transportowo-motoryzacyjnej: w 1949 roku w zarzådzie Zwiåzku Zawodowego
Transportowców był Leon Lewandowski (AP 32), i był jednym z dwóch bezpartyjnych wĻród
partyjnej reszty. W 1946 roku zarzåd OlsztyĤskiego Klubu Motorowego to: Zygmunt
Dembicki – prezes (Rybaki 11), Edward Wertel, wiceprezes (AP 27), Kajetan Fijałkowski
(AP 30); siedziba klubu mieĻciła siù przy Bałtyckiej 1”.
Korektù do ustaleĤ ak (choç i poglåd ak dałby siù tu wybroniç) wniósł Zbyszek: „Osiedle
nad Długim powstało w 1935 roku jako osiedle domków mieszkalnych”; i natychmiast
Zbyszek dodał, by nie było wåtpliwoĻci: „Byłem tam przed chwila na spacerze”. Zbyszkowi
bliska teŜ była sprawa siedziby administracji osiedla: „O administracji na osiedlu nie mogù siù
nic wiùcej dowiedzieç ponad to, Ŝe najpierw była przy Al. Przyjaciół 15, chyba ok. 1951 roku.
A potem sam bawiłem siù na budowie nowego budynku administracji przy ul Grunwaldzkiej,
gdzie jå przeniesiono; ale kiedy? 64? 65? MoŜe 66?”.
DoĻç mùtnie wobec tych precyzyjnych historycznych wiadomoĻci wyglåda poglåd jd: „Na
Alei Przyjaciół chyba we wszystkich budynkach było kilka mieszkaĤ: od trzech do szeĻciu
(nie liczåc duŜych budynków naprzeciw szkoły). Domy w sporej czùĻci – z tego, co wiem –
stanùły za Niemca”.
W kaŜdym razie nielekkie były te Ļwietne powojenne czasy, co dobrze zapamiùtał
Zbyszek: „A moŜe pamiùtacie normy lokalowe? W pewnym momencie zmniejszone z 9
metrów na osobù na 6 metrów? CzyŜ nie ciasnawo? A obowiåzkowe dokwaterowanie osoby
obcej do rodziny, która miała «nadmetraŜ»? Tak było...”.
Nie tylko mieszkaĤcy Alei Przyjaciół kochajå i ceniå Alejù Przyjaciół. Oto refleksja
mamuta: „Al. Przyjaciół nie była mojå ulicå zamieszkania, ale bardzo jå lubiłem przez jej
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róŜnorodnoĻç i kolorystykù. Zmieniała siù z kaŜdå porå roku. Co chwila inne kwitnåce roĻliny
w ogródkach, co rusz inny krzew czy drzewo kwitło lub owocowało. Lubiłem najbardziej Al.
Przyjaciół wiosnå, kiedy kwitły bratki i tulipany w ogródkach. PóŚniej dominowały irysy i
róŜe. Ulica wydawała siù zawsze jakaĻ taka właĻnie przyjacielska. No moŜe poza paroma
burkami, które zawsze wylatywały zza zabudowaĤ, aby ujadajåc przy siatce ogrodzenia
wprowadzaç zbùdnå nerwowoĻç. Pamiùtam wyraŚnie dwa zejĻcia nad jezioro (bo ulica miała
przecieŜ wspaniałå lokalizacjù wzdłuŜjeziornå): jedno u góry Al. Przyjaciół niedaleko zejĻcia
z Rybaków i jedno w połowie Przyjaciół niedaleko biblioteki”.
„Aleja Przyjaciół – uzupełniał nie mieszkajåcy na niej Fredek – miała swój szczególny
charakter. Ten zapach ulicy po deszczu majowym! Albo w zimie: Ļnieg, który sprawiał, Ŝe
nawet w nocy wszystko było jasne i spokojne. I chrzùszczåce odgłosy chodzenia po ĻwieŜym
Ļniegu. Piszczało przy kaŜdym kroku”.
W latach 60-tych, 70-tych Aleja była wielkim właĻciwie podwórkiem, stale tùtniåcym
Ŝyciem i wydarzeniami. Teraz trochù to siù zmieniło: „Gdy juŜ byłem bardzo dorosły i
przyjechałem kiedyĻ do babci, złapałem siù na sytuacji, Ŝe stojù na Alei Przyjaciół gdzieĻ koło
biblioteki i nigdzie, gdzie bym nie spojrzał, nie widzù Ŝywego ducha. Byłem zdumiony,
zaskoczony, prawie przeraŜony, Ŝe moŜe wszyscy uciekli, wymarli albo bóg wie co. W latach
mego dzieciĤstwa taka pustka na ulicy była nie do pomyĻlenia. Ciågle coĻ siù działo: ktoĻ
chodził, jeŚdził, biegał, gadał, krzyczał, siedział na ławeczce, na płocie, szedł «do miasta»,
wracał z hal...” (jd).
Niepokojåce zjawisko odnotował teŜ WSKH: „ZauwaŜyłem, Ŝe ostatnio na dzielnicy
pojawiły siù znaki i tablice o såsiedzkiej pomocy przeciwko złodziejom. Chyb coĻ tu jest nie
tak. To chyba oznaki zepsucia stosunków miùdzy såsiadami. PrzecieŜ kiedyĻ nikt nie zamykał
nawet drzwi, bo wszyscy siù znali i wiedzieli o sobie. Teraz chcemy, aby jakieĻ urzùdy,
policja zapewniały w sztuczny sposób bezpieczeĤstwo. Chyba zamiast wydawaç pieniådze na
zawieszanie tablic ostrzegajåcych złodziei, Ŝe my tu obserwujemy, lepiej byłoby te pieniådze
wydaç na wspólne ognisko czy spotkanie nad Jeziorem Długim. Wtedy ludzie siù poznajå i
nie bùdù musieli zamykaç drzwi przed sobå i złodziejami”. MoŜe nawet tak juŜ siù dzieje, co
moŜnaby wydedukowaç (wprawdzie trochù chyba na siłù) z oceny mamuta: „Aleja Przyjaciół
i okolice niewiele siù zmieniły. MoŜe tylko wiùcej aut stoi na skraju ulicy. Ale jej charakter
praktycznie jest taki sam”.
Bardzo dawno temu Aleja była wybrukowana tzw. kocimi łbami, i dopiero około chyba
połowy lat 60-tych stała siù elegancko asfaltowa. „Wspominam z przyjemnoĻciå miùkki asfalt
na Alei. MoŜna było w nim robiç Ļlady trampkami albo dłubaç patykiem” (jd).
Zupełnie niedawno, na naszych forumowych oczach, trochù przebudowano jeden
fragment Alei – tuŜ przed sklepem, gdzie ulica mocno siù rozszerzała i całe lata powszechnie
wykorzystywano to miejsce do zawracania samochodem. Zwano teŜ to miejsce placykiem.
„Placyk – powtórzmy – polegał na tym, Ŝe ulica siù w tym miejscu bardzo rozszerzała, a teraz
zrobiono tak, Ŝe połoŜono po stronie parzystej krawùŜnik równolegle do krawùŜnika strony
nieparzystej, i w ten sposób jezdnia stał siù bardzo wåska (tzn. tak jak w czùĻci wczeĻniejszej
Alei), a poszerzył siù chodnik, którego ta nowa czùĻç (przy budynku AP 38) stała siù
miejscem do parkowania dla samochodów. Nie wyglåda to bardzo Śle, choç na razie jest
trochù surowe, zaniedbane i niedokoĤczone (chyba)” (jd). Nie bez podstaw bardzo krytycznie
ocenił tù przebudowù ak: „No cóŜ, ktoĻ spieprzył nam placyk przed sklepami:
allkar.de/foto/v1/DSC03429.jpg – do wglådu. MoŜe to byç wprawdzie drobnym utrudnieniem
dla pseudorajdowców, ale tylko drobnym. W koĤcu z ciasnego zakrùtu teŜ moŜna (a nawet
lepiej) wylecieç mniej lub bardziej kontrolowanym poĻlizgiem z wyciem i piskiem opon, co
zresztå sam obserwowałem. Zamiast tego kretyĤskiego krawùŜnika i kładzenia nie wiadomo
ilu metrów kwadratowych chodnika za niewiadomo jak duŜe i czyje pieniådze, wystarczyłoby
połoŜyç progi – takie jak na Morskiej. Schrzaniłby taki pseudorajdowiec ze dwa razy
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amortyzatory, to by mu przeszło”. Natomiast bronił przebudowy AF; równieŜ nie bez
podstaw, bo powołujåc siù na wzglùdy bezpieczeĤstwa szczególnie maluchów szkolnych i
przedszkolnych.
Dokonano teŜ, i teŜ na naszych forumowych oczach, unowoczeĻnienia chodników:
„UwaŜajcie na Alei Przyjaciół! Jest rozkopany chodnik po stronie nieparzystej, takŜe
wymiana rur gazowych na plastyk, potem podobno ma byç chodnik z polbruku. Zobaczymy”
(Zbyszek). „Tak, juŜ robiå te chodniki z kostek betonowych, bùdzie ładnie i równo, Ale czy ta
symetria to nie zabija starych kultowych chodnikowych nastrojów?” (WSKH). „O rozkopach
to tylko chcù powiedzieç, Ŝe dadzå siù przeŜyç, zwłaszcza, jeĻli potem ten pokruszony i
powykrzywiany asfalt zaståpiony zostanie ładnå kostkå. Ulica nie straci klimatu z tego
powodu. Znacznie wiùcej klimatu odbiera Alei sznur aut parkujåcych po obu stronach. KiedyĻ
stały dwa, trzy, i to na CAŁEJ długoĻci ulicy” (kkg). Nadzieje kkg spełniły siù: „Nieparzysta
strona Al. Przyjaciół zyskała właĻnie nowå nawierzchniù z kostki. Podobno w planach
przyszłorocznych jest strona parzysta” (Zbyszek). Była wiùc okazja do Ļwiùtowania, choç z
odrobinå krytyki: „Gratulujù kostki po nieparzystej stronie Alei Przyjaciół. Natomiast wieĻci
od Zbyszka, Ŝe to samo ma byç z parzystå, trochù mnie niepokojå, gdyŜ mocno sympatyzujù z
asfaltowym chodnikiem po stronie parzystej. Byłem właĻciwie Ļwiadkiem jego kładzenia i
zawsze uwielbiałem chodziç po nim w goråce dni, gdy lekko uginał siù pod stopami. Niechby
moŜe zostało tak jak jest?” (jd). Zbyszek, po oglådzie na miejscu, podsumował: „Mnie siù
efekt strony nieparzystej podoba. Asfalt strony parzystej jest juŜ bardzo zniszczony,
popùkany, i myĻlù, Ŝe jednak warto byłoby, gdyby i tù stronù wymieniç na nowszå. Ulica
tylko by zyskała”. Na razie (2006 r.) jest tak, Ŝe i jd, i Zbyszek så wzglùdnie zadowoleni:
„Wszystko wyglåda piùknie, zielono, chodnik po stronie nieparzystej jest z nowej
nowoczesnej kostki, a po stronie parzystej dawny, asfaltowy, który to asfalt w upalne dni
ponùtnie ugina siù pod trampkami” (jd).
I jeszcze jedno wspomnienie: „Mnie zapadł w pamiùç ksiådz, który w niedziele chodził
Alejå Przyjaciół w stronù szkoły, i rozdawał nam, czyli dzieciarni siedzåcej na drewnianych
jeszcze płotach, cukierki” (jd).
A teraz coĻ z czasów najĻwieŜszych. Rzecz dotyczy koĤcowego odcinka Alei Przyjaciół
przy lesie: „WiùkszoĻç absolwentów juŜ nie mieszka na najpiùkniejszej dzielnicy Olsztyna,
wiùc nie mogła zobaczyç tego, co ja widziałam – spróbujù przybliŜyç ten niesamowity widok.
Wychodzù wiùc z domu, i dech mi zaparło z wraŜenia: nad ranem spadł mokry, gùsty Ļnieg i
oblepił grubå warstwå puchu linie energetyczne, drzewa, krzaki i to w taki sposób, Ŝe nie
oszczùdził Ŝadnej gałåzki, a na drzewach iglastych powstały ciùŜkie czapy Ļniegowe i pod
ciùŜarem Ļniegu przygiùły siù gałùzie. Droga prowadzåca do lasu od strony Janiszewskich
wyglådała jak tunel wykopany w Ļniegu. Ten niesamowity widok podkreĻlała Ļwiecåca
ostatnia lampa pod samym lasem; cały ten tunel powstał z pokrytych Ļniegiem drzew przy
płocie Ostropolskich. Cudowne widoki; Ŝałujcie Ŝe tego nie mogliĻcie tego zobaczyç” (gaga).
Wbrew ewentualnym przypuszczeniom, Ŝe wiemy wszystko o Alei Przyjaciół, okazuje siù
ona i dla nas ciågle pełna zagadek i tajemnic. Zupełnie niedawno rozkwitła na forum wielce
interesujåca dyskusja na temat nazwy Alei Przyjaciół. Rozpoczåł jå swå młodzieĤczå pasjå
poznawczå Krzysiek: „Mam pytanie za 100 punktów. Kto i kiedy nadał nazwù ulicy, i czy
Aleja Przyjaciół miała jakåĻ wczeĻniejszå polskå nazwù, czy tylko przedwojennå? Pytanie
przyszło mi do głowy, gdy w rùce wpadła mi umowa kupna maszyny do szycia Singer. Moja
babcia podała tam jako swój adres Olsztyn nr 35 (a nie ten obowiåzujåcy dzisiaj, czyli AP
32”. „Do 1945 roku – objaĻnił Fredek – była to na pewno Horst-Wessel-Strasse, a na temat
Horsta Wessela przeczytaç moŜna pod adresem pl.wikipedia.org/wiki/Horst_Wessel”, i nie så
to – dodajmy – wiadomoĻci krzepiåce. Jednak KrzyĻkowi chodziło o czas bezpoĻrenio po
wojnie, gdy juŜ na pewno nie było Horst-Wessel-Strasse, a jeszcze nie było Alei Przyjaciół:
„Horst-Wessel-Strasse? To do koĤca wojny. Babcia przyjechała do Olsztyna w 1945 roku. Z
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tego, co mi wiadomo był konkurs na nazwù ulicy, ale to juŜ za komuny. Wyglåda na to, Ŝe AP
przez jakiĻ czas była «no name». A moŜe tak nie było?. O tym, jak nazywała siù AP przed
wojnå juŜ wiemy wszystko. Kłopot właĻnie w tym, od kiedy nazywa siù Alejå Przyjaciół?
PrzecieŜ nie od 45 roku, czego dowodem jest wspomniana przeze mnie umowa na Singera. Z
tego, co sobie przypominam, ktoĻ kiedyĻ mówił mi, Ŝe to pan Trepanowski (AP 34) był
pomysłodawcå nazwy AP. Ale to nie mogło byç zaraz po wojnie. A skoro tak, to powstaje
pytanie, jak ulica nazywała siù w pierwszych latach po wojnie?” (Krzysiek).
„Znalazłem coĻ na temat zmiany nazw ulic na całym naszym osiedlu. Jest to tłumacznie
artykułu Rafała Wolskiego «O Osiedlu nad Jeziorem Długim»: «Latem 1945 roku ulice
Osiedla nad Jeziorem Długim otrzymały nowe, polskie nazwy. Dotychczasowå Horst-WesselStraße nazwano Alejå Przyjaciół, Dietrich-Eckart-Straße została przemianowana na ulicù
Hallerczyków (na pamiåtkù Armii Polskiej we Francji z 1918 r.), krótko potem zmieniono jej
nazwù na ulicù Stanisława WyspiaĤskiego, by ostatecznie z dniem 1 sierpnia 1946 roku
nazwaç jå ulicå Morskå. Północno-zachodni odcinek dawnej Horst-Wessel-Straße,
bezpoĻrednio pod lasem, nazwano ulicå Rybaki. Schlageterstraße nazywała siù od 1945 roku
do poczåtku lat szeĻçdziesiåtych ulicå PowstaĤców, kiedy to włåczono jå do ciågu ulicy
Rybaki. Herbert-Norkus-Straße przemianowano w 1945 roku na krótko na Alejù Trzech RóŜ
(podobno na pamiåtkù trzech powabnych córek jednego z nowych mieszkaĤców). Ulica ta
nastùpnie, na przełomie lat 1945-1946 stałå siù ulicå PoznaĤskå, a latem 1946 r. ostatecznie
Alejå RóŜ. Dodajmy wreszcie, Ŝe Straße am Langsee nazwana została ulicå Bałtyckå.
Nietrudno siù domyĻliç, Ŝe wĻród pierwszych nowych mieszkaĤców Osiedla nad Jeziorem
Długim nie brakowało Warszawiaków – w stolicy znajdujå siù takŜe Aleja Przyjaciół, Aleja
RóŜ, ulica Rybaki, ulica PoznaĤska; kilka z tych ulic ma nawet podobny charakter, jak
kolonia domków nad Jeziorem Długim»” (Fredek). Na tym dyskusja na razie siù zakoĤczyła, i
na razie wydaje siù, Ŝe babcie KrzyĻka mogła niedokładnie spisaç tù umowù na kupno
Singera.
A oto jeszcze zaskakujåca wersja WSKH o nazwie Alei Przyjaciół: „Aleja Przyjaciół zaraz
po wojnie nosiła nazwù Aleja Przyjaciół śołnierza – to nie Ŝart! Nikt nie wie tylko, o jakiego
Ŝołnierza chodzi; sowieckiego, niemieckiego, polskiego czy napoleonskiego, i to jest
wspaniałe! Nazwa uniwersalna”.
Aleja Przyjaciół 13
CoĻ raczej nietypowego dla tej okolicy tu siù zdarzyło, wprawdzie zupełnie niedawno, i
chyba w koĤcu zostało zaŜegnane: „Såsiedzi så dla siebie niemili, ale to przecieŜ Ŝaden
ewenement. ChociaŜ na Alei Przyjaciół to nieczùsta sprawa” (Zbyszek). I nieco szczegółów:
„śycie jak Ŝycie. Såsiedzi så róŜni. Od doĻç dawna pracujù w kilku redakcjach gazet, wiùc
trochù siù dowiedziałem i trochù zobaczyłem. OtóŜ jest taka rodzinka (małŜeĤstwo ok. 40 lat,
z AP), którå widujù juŜ od kilku lat w kolejnych redakcjach, gdzie pracujù. Przychodzå
wiecznie w tej samej sprawie, i z tego, co wiem, to byli juŜ we wszystkich redakcjach
Olsztyna, łåcznie z telewizjå i rozgłoĻniami radiowymi. Szczegółów nie znam, bo po tym, gdy
widziałem ich w akcji pierwszy raz, unikam jak ognia, aby nie wpaĻç w ich rùce, a przede
wszystkim w ich zajadłoĻç, z jakå tłumaczå swoje racje. Rzecz cała właĻnie w kłótni z
såsiadami. Zaczùło siù od jakiejĻ pierdoły, a obecnie od lat wojna trwa juŜ w sådach. Z tego,
co wiem, to w sådach znajå ich wszyscy; sùdziowie ocenili, Ŝe to najwiùksi pieniacze
Olsztyna w ostatnim trzydziestoleciu. Koty drå niesamowite, zacietrzewieni wyjåtkowo,
paragrafy znajå juŜ na pamiùç, pism sådowych majå juŜ całe stosy. Spokojnie porozmawiaç, z
tego, co zaobserwowałem, nie da siù nijak. Så tak przekonani o swoich racjach i krzywdach
wyrzådzanych im przez såsiadów, Ŝe z ich gardeł dosłownie wydobywa siù krzyk i warkot. A
jak jest w tym budynku, to strach pomyĻleç. OczywiĻcie oprócz såsiadów, przeklùci zostali
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równieŜ sùdziowie, adwokaci i wszelcy prawnicy, którzy ich zdaniem nie dajå im zwyciùsko
zakoĤczyç całej waĻni” (WSKH).
Aleja Przyjaciół 25
Było tam piùç mieszkaĤ. Na parterze, od strony ogrodu, mieszkali Krajewscy (rodzice,
Andrzej, Ewa), a w drugim mieszkaniu parterowym Młotkowie (w tym Jola Młotek); na
pierwszym piùtrze, od strony ulicy, Grzesiek WoŚniczko (i rodzina), a od strony ogrodu pani
zwana Czarnå. Jej mieszkanie miało taras wychodzåcy na ogród. Na samej górze mieszkali
Donarscy.
„Czarna, jak jå nazywaliĻmy, bardzo doglådała swojego ogródka. Były w nim nadzwyczaj
dobre papierówki. Ogród był ogrodzony wysokim, chyba 2-metrowym płotem; prawie jak
wiùzienie, aczkolwiek upiùkszone pnåcå siù po płocie fasolå. Pod tym tarasem był pokój, z
którego Andrzej Krajewski lubił wychodziç oknem” (ak).
Aleja Przyjaciół 27
Były tam trzy mieszkania. Na samej górze mieszkali Fiedorowiczowie (Zdzisiek, Andrzej,
Joasia), pod Fiedorowiczami Karzelowie (Allan, brat, siostra). Tata Karzel zmarł kilkanaĻcie
lat temu, a mama ciågle tam mieszka. Na parterze mieszkali Pileccy – Rysiek i Marek, który
miał beznadziejny wypadek na jeziorze i od tego czasu jeŚdzi na wózku. Z tyłu budynku był –
jak wszùdzie za budynkami na Alei Przyjaciół – wielki ogród, szczególnie wielki, gdy nie
było jeszcze Bursztynowej. Tata Fiedorowicz hodował tam przez pewien czas róŜne nutrie i
norki, a mama – kury; poza tym uprawiano tam warzywa i owoce, chodzono po drzewach, i
traktowano jako wielkie zielone podwórko oraz teren rekreacyjny. „Pamiùtam choçby Ļwietne
ogniska na koĤcu ogrodu, gdy jeszcze nie było tej nowej ulicy Bursztynowej i ogrody były
dwa razy wiùksze” (jd). WaŜnå rzecz zapamiùtał ak: „Parter zmieniał czùsto lokatorów, bo
było to wojskowe mieszkanie słuŜbowe; a wiùc po kolei: rodzina Leców, Rzepkowskich,
Golików, w koĤcu Pileckich”. Nie mniej waŜna jest informacja AF: „Budynek został
zbudowany około 1936 roku”.
Aleja Przyjaciół 28
Dom, w którym na samej górze mieszkał LP. Poza tym na parterze mieszkali Kaimowie, a
nad nimi starsze małŜeĤstwo Walczuków. W ogrodzie u Kaimów były najlepsze ponoç w
okolicy maliny. KiedyĻ zdarzył siù tu okropny wypadek: przed domem samochód przejechał
brata KrzyĻka Kaima. Dziecko zginùło; to był chyba młodszy brat KrzyĻka.
„Ostatnio w sprzedanym mieszkaniu LP zaszła gigantyczna zmiana. Od strony jeziora
powstała tak zwana kukuła na całej szerokoĻci dachu. Wyglåda to tak, Ŝe wydaje siù, iŜ
patrzåc znad jeziora bùdzie moŜna zobaczyç, co siù dzieje na poddaszu. Poza tym
wymienione zostały wszystkie dachówki” (WSKH).
Aleja Przyjaciół 29
Było tam szeĻç mieszkaĤ. Na dole mieszkali CywiĤscy oraz Foksowie (wczeĻniej
Sajdowie), na I piùtrze Tarasiewiczowie oraz pani Przybyszowa, na II piùtrze –
Tajanowiczowie i Jolka Wilk z mamå Helenå Båk (która przez pewien czas nosiła takŜe
nazwisko Kosterowa). Na dole, po lewej stronie budynku była weranda, na którå moŜna było
wchodziç z podwórka i było to dobre miejsce do zabaw. Przychodziły na tù werandù dzieciaki
z całej okolicy, jednak przeganiał je dziadek CywiĤski. Weranda kiedyĻ miała parkaniki
niskie z drewna, potem trochù kłoptliwsze, wyŜsze i z metalu. „Na tej werandzie – wspomina
jd – spùdzałem mnóstwo czasu, właĻciwie wszystkie wakacyjne wieczory (bo od roku 1963
bywałem w Olsztynie juŜ tylko na wakacjach). SiedzieliĻmy tam z Molendå, Elå Kaszubå,
Joasiå Fiedorowicz, mojå siostrå i czasem jeszcze z innymi, i gaworzyliĻmy do póŚnej nocy,
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naraŜajåc siù na przeĻladowania mieszkajåcych za werandå Foksów. Pamiùtam, Ŝe kiedyĻ
słuchaliĻmy na małym radyjku tranzystorowym transmisji z meczu Polska-Brazylia,
przegranego 3:6, ale w którym nawet prowadziliĻmy. Pamiùtam teŜ, Ŝe całe godziny
grywaliĻmy tam z Molendå w karty w grù o przemiłej nazwie Dupa Biskupa”.
„Pani Helenka, mama Joli, miała adapter Bambino, i puszczała na nim całe lata i na całå
kamienicù absolutnå klasykù: «Pamelo Ŝegnaj» Tercetu Egzotycznego, i chyba szczerze przy
tym popłakiwała” (jd).
Aleja Przyjaciół 30
Dom, w którym mieszkali na dole Chłopikowie, na I piùtrze Wùgrzynowie, a na górze
Smereccy. Smereccy jednak stracili mieszkanie w podejrzanych okolicznoĻciach na poczåtku
roku 1971 roku na rzecz Malkowskiego.
Aleja Przyjaciół 31
Mieszkał tam znany laryngolog Laszko. Były tam trzy mieszkania, a teren domu graniczy
z uliczkå do Ogródka Jordanowskiego. „Na dachu tego domu była słynna syrena alarmowa i
było to w ogóle miejsce jak na kanony Alei doĻç arystokratyczne (chyba juŜ w latach 60-tych
był domofon przy drzwiach wejĻciowych do budynku), choç z kolei przez ogródek z przodu
przechodzili wszyscy wracajåcy z Ogródka Jordanowskiego, bo były tam takie dwie porùczne
furtki umoŜliwiajåce mały skrót” (jd).
Aleja Przyjaciół 32
Dom (trzy mieszkania), w którym na parterze mieszkali Lewandowscy, a teraz mieszkajå
Gwozdkowie, czyli jedna z sióstr Lewandowskich po zamåŜpójĻciu. Na pierwszym piùtrze
mieszkali Kicermanowie, przedtem Jaskowscy, a na drugim Dobkowscy (Marcin i starszy
brat Wojtek). TuŜ za domem rosła piùkna Ļliwa o smakowitych owocach, których
„goĻcinnym” miłoĻnikiem był jd. „ĺliwki, o które walczyłeĻ (najpewniej z moim tatå) były
rzeczywiĻcie rewelacyjne. Pamiùtam je doskonale. Drzewo uschło w tym samym roku, w
którym zmarła moja babcia (1979), a od roku 1983 stoi w tym miejscu przybudówka –
słusznie uznana na tym forum, za mocno szpecåcå cały budynek” (Krzysiek).
Aleja Przyjaciół 33
Mieszkali tam na parterze Kierkiewiczowie (Rysiek, starszy brat Czesiek, i siostra Ela)
oraz Barzdowie; Czesiek Kolpy na pierwszym piùtrze, oraz Krysia Czasnojc na samej górze.
Aleja Przyjaciół 34
Trzy mieszkania. Na parterze do 1962 roku mieszkali Dobieszewscy: Janusz i Małgosia, z
rodzicami i dziadkami CywiĤskimi; po 62 roku mieszkał tam kilka lat Andrzej Szyszka z
rodzicami i takŜe dziadkami, a jeszcze póŚniej Tymułowiczowie (Piotrek T.?); na I piùtrze
mieszkali Trepanowscy (pan Tadeusz, fotograf) i były tam dwie dziewczyny: Edyta i Ewa; a
na poddaszu (czyli II piùtrze) ostatnio pani Tułodziecka, która zresztå przymierzała siù do
sprzedaŜy mieszkania. „Chyba przedtem na tym poddaszu mieszkało starsze małŜeĤstwo, ale
nie pamiùtam ich nazwiska; babcia CywiĤska nazywała kobietù stamtåd Puciå” (jd).
„Przy Alei Przyjaciół 34, gdzie mieszkałem w dzieciĤstwie, stała po prawej stronie
(patrzåc od ulicy) wielka wiĻnia i całe moje dzieciĤstwo kojarzy mi siù z tå wiĻniå. Po niej
chodziłem, wieszałem siù głowå w dół, a zimå nie mogłem nigdy wyminåç jej zjeŜdŜajåc
sankami (bo tam jest lekki spadek). No i kiedyĻ tù wiĻniù, gdy juŜ byłem dorosły, wyciùto. I
teraz na pewno nikt o tej wiĻni juŜ nie pamiùta. Jest tylko w moich wspomnieniach. Na tym
polega kruchoĻç istnienia” (jd).
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Aleja Przyjaciół 36
Na parterze mieszkali Karpowiczowie – Ireczka, Mirek i Basia. W ich ogrodzie rosły
rajskie jabłuszka. Na samej górze mieszkali Markowie (takie nazwisko) – Marysia i Małgosia;
Małgosia była bardzo ładna.
Aleja Przyjaciół 37
„Parter: Potoccy (pani P. i sporo dzieci, miedzy innymi Lusia). Pierwsze piùtro: Linde
(Teresa + ??); wykształcona, kulturalna rodzina, zwiåzki z Francjå. Drugie piùtro: lekarz
Mierzejewski z matkå (super przystojny w swoim czasie)” (nat).
Aleja Przyjaciół 38
Na samej górze mieszkali Radziunowie, pod Radziunami mieszkał chłopak, Bogdan,
którego nazywaliĻmy Angora, bo miał białe włosy (mieszka teraz w Karlsruhe), miał
starszego brata chyba Tomka (i chyba nazywali siù Tomaszewscy). A na parterze mieszkali
Mierzejewscy, efektowna dziewczyna Lala i jej brat, chyba Mirek. Sensacjå było kiedyĻ jego
„chodzenie” z dziewczynå spod Al. Przyjaciół 25, bo ona była niska i niezbyt ładna, a on
wysoki i niezwykle przystojny. W latach 90-tych budynek został spieprzony jakåĻ wymyĻlnå
dobudówkå, którå wymyĻlił i zrealizował Angora albo jego brat. Okolice tego budynku były
wyjåtkowo Ļwietnym miejsce do zabawy w chowanego. Ostatnio szpetnoĻç przybudówki
wzmocnił bijåcy po oczach, nowy, zółto-kanarkowy kolor, na jaki otynkowany został cały
budynek.
Aleja Przyjaciół 39
Budynek naprzeciw szkoły. Mieszkała tam na parterze, u dziadków (Tùgowskich), mr. Na
pierwszym piùtrze mieszkała Ela Kaszuba, a takŜe Mirek Makara. Na parterze pod Makarami
mieszkał DroŚdziak, a obok JabłoĤscy. Pod numerem 1 mieszkali Lachowscy. Inni
mieszkaĤcy: Ada Muraszko z mamå Zosiå Stankiewicz oraz Teresa LubaĤska (czyli nat,
obecnie Wilson, mieszka w Londynie).
Aleja Przyjaciół 41
Mieszkał tam Janusz Filipowicz ze starszå siostrå (m. 16), a na dole Nowaccy.
Aleja RóŜ
Piùkna ulica, piùkna nazwa. O Alei RóŜ wspomina siù moŜe rzadziej niŜ o Alei Przyjaciół,
Rybakach czy Morskiej, ale to dodaje jej pociågajåcego nimbu skromnoĻci. Było tam mniej
domów niŜ na pozostałych ulicach, wiùc moŜe to jest powodem. Ale te domy były urocze,
kameralne, bo parterowe z poddaszem, i miały duŜe ogrody, a w dodatku do pewnego
momentu druga strona Alei RóŜ (ta dalsza od szkoły) była niezagospodarowana, wiùc i to był
naturalny teren mieszkaĤców Alei RóŜ. Aleja RóŜ rozpoczyna siù przy Ogródku
Jordanowskim i biegnie równolegle do Alei Przyjaciół i Morskiej w stronù lasu; tam łåczy siù
z Rybakami.
Aleksandrowicz Andrzej
Przyjaciel DD.
Alfa-Centrum
Wielki, nowoczesny supermarket, który powstał w samym centrum miasta, miùdzy
Dukatem a szubienicami. Ma przeciwników (jd: „muszù powidzieç, Ŝe w porówanniu z tym
centrum Dukat to dzieło architektoniczne pełne gustu, gracji, harmonii i profesjonalizmu,
niech wiùc trwa jak najdłuŜej), ale w wiùkszoĻci zwolenników: „To nowe centrum handlowe
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chwalilem sobie, bo na dole moŜna dobrze samochód zaparkowaç, a na górze jest Ļwietny
Empik. Mnóstwo «butików» i przynajmniej nie trzeba wyjeŜdŜaç z Olsztyna na zakupy w
Duglasach i HaieM-ach (H&M). A i architektonicznie wcale nie takie złe: wysokie, jasne,
oszklone i klimatyzowane. No i wszystko w jednym miejscu. Niech ma Olsztyn coĻ takiego”
(Fredek). Na takå argumantacjù jd nie mógł pozostaç nieczuły: „Dobra, Fredek, niech Olsztyn
ma coĻ takiego jak Alfa-Centrum. Nie watpiù, Ŝe jest poŜyteczne, uŜyteczne, funkcjonalne i
wielofunkcyjne, ale szczególnie Ļliczne to ono od zewnåtrz moim zdaniem nie jest. I
dodałbym, Ŝe niech teŜ Olsztyn ma coĻ takiego, jak Dukat i szubienice, które Alfa-Centrum
łåczy niczym nowoczesny most stare brzegi (metafora taka sobie, ale niech zostanie)” (jd).
Opiniù Fredka potwierdził mamut: „Co do Alfy, to zgodzù siù z Fredkiem: tak tragicznie
nie wyglåda; kaŜda epoka przyniosła Olsztynowi jakiĻ charakterystyczny, inny
architektonicznie budynek. W Alfie nie byłem, wiùc wnùtrza nie jestem w stanie oceniç, ale
zewnùtrznå stronù budynku jak najbardziej, i moim zdaniem wcale zła nie jest: nowoczesna,
róŜnorodna w kształtach, no i oczywiĻcie inna od budynków budowanych w Olsztynie przez
ostatnie 50 lat. Wielu z moich znajomych Alfù chwaliło, wiùc ma – jak widaç – swoich
fanów”.
Angor (albo Angora)
Czyli Tomaszewski Bogdan. Mieszkał na Alei Przyjaciół 38. Przezwisko wziùło siù od
jego zupełnie białych włosów. Był zapalonym Ŝeglarzem; teraz mieszka w Niemczech.
Antałek
Słynny bar, czy raczej pijalnia piwa, w pobliŜu Likus, przy przejeŚdzie kolejowym, a
zarazem przy koĤcu toru saneczkowego. „Chodziłem tam z kolegami po kapsle, bo zdarzały
siù tam kolorowe, a to był wtedy prawdziwy skarb” (WSKH).
Antosz Zbyszek
Kolega z klasy Iwony.
Apteka
Znajduje siù ciågle w ciågu sklepów przy Alei Przyjaciół 40. KiedyĻ dochodziło siù do
niej pod piùknymi filarami, teraz filary zabudowano, i to nie jest juŜ to. Atrakcjå apteki była
waga osobowa, na której wybranym, znajomym lub przekonujåco proszåcym pozwalano siù
zwaŜyç. „Apteka naleŜy dziĻ do pani, która kiedyĻ w niej pracowała. Pracuje tam teŜ moja
mama, mimo Ŝe jest juŜ emerytkå. Chodzi tam do pracy ze sporå chùciå. WłaĻnie m. in. ze
wzglùdu na kontakt ze wszystkimi mieszkaĤcami dzielnicy. Jest w tej chwili chyba najlepiej
poinformowanå osobå odnoĻnie zagadnienia, co u kogo słychaç” (Krzysiek). I uzupełnienie
do informacji KrzyĻka: „WłaĻcicielkå apteki jest pani A. B. i jej córka Ela B., która wraz ze
swoimi dwoma braçmi (obecnie mieszkajå w Niemczech) uczyła siù w szkole nr. 7. Mieszkali
oni wszyscy na Al. RóŜ” (HG).
Atrament
„Kiedy zaczynałem naszå drogå Siódemkù, pisało siù w zeszytach obsadkami z wkładanå
stalówkå, a w ławkach na Ļrodku, w specjalnej dziurze, były umieszczane kałamarze z
atramentem. Na przerwach chodził woŚny z wielkå butlå, zakoĤczonå zgrabny dzióbkiem, i
uzupełniał zawartoĻç tych kałamarzy. Mnie posadzili w ostatniej ławce (byłem doĻç wysoki) z
kolegå, który mieszkał chyba w barakach koło póŚniejszego baru Tramp i chyba nazywał siù
Głåb (ale głowy nie dam). Ostatnia ławka miała oparcie nie w postaci nastùpnej ławki, ale
oparcie własne, no i zabawialiĻmy siù na jednej przerwie w ten sposób, Ŝe siadaliĻmy na tym
oparciu, nogami zahaczaliĻmy siù o dół blatu ławki i odchylaliĻmy siù do tyłu dotykajåc
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prawie głowå do podłogi. Raz on, raz ja, ale gdy to siù zrobiło nudne, to albo on mnie, albo ja
jego łaskotałem w brzuch. MieliĻmy straszne łaskotki, wiùc w koĤcu postanowiliĻmy, Ŝe aby
sobie nie dokuczaç, jednoczeĻnie zrobimy tù figurù z oparcia. No i zrobiliĻmy, ale tylko raz,
bo ławka (gdy nie było przeciwwagi tego drugiego, który siedział) wyskoczyła cała w górù,
ten nieszczùsny atrament z kałamarza pozalewał nam Elementarze Falskiego, zeszyty,
fartuszki z białymi kołnierzykami, niewinne buŚki, nie mówiåc o podłodze, za którå zdaje siù
rodzice mieli jakieĻ drobne nieprzyjemnoĻci. Sami widzicie, jak było cudownie” (jd).
„Jeszcze o tych ławkach z dziurami na kałamarze. Ja teŜ w takich siedziałam w pierwszej
klasie. Nasza klasa znajdowała siù na koĤcu korytarza na parterze przy ubikacjach
dziewczùcych, i z oknami na ogródek. Próbowano nas uczyç pisaç piórami, ale nie duŜo z
tego wyszło (z tym, Ŝe nie uŜywaliĻmy kałamarzy, były to juŜ pióra na naboje). Wszystko
nam siù rozmazywało, råk nie moŜna było domyç, wiùc powróciliĻmy w koĤcu do
długopisów, które zresztå tak samo siù rozmazywały, ale nowoczeĻniej. A błùdy w zeszycie
zaklejało siù wtedy takå beŜowå taĻmå z «gùsiå skórkå»” (mr).
Awangarda
Niewielkie i przytulne kino na Starówce. Swego czasu majåce opinie eleganckiego i
niemal elitarnego.

B
B. Teresa
UkoĤczyła Siódemkù w roku 1972. Była zawsze najmniejsza w klasie, a chodziła do klasy
z DD. Mieszkała na osiedlu „Podlesie” (Sosnowa, Wierzbowa itd.). Od 20 lat mieszka w
Stanach Zjednoczonych i od 20 lat nie była w Polsce. Pan Kazimierz Sturmowski uczył jå w
Olsztynie gry na fortepianie. „Muzykiem jednak nie zostałam; jestem dyrektorem
administracyjnym Classical Symphony Orchestra w Chicago. DuŜo koncertujemy i
nagrywamy, sporo teŜ podróŜujemy. W tym roku byliĻmy choçby w Argentynie i Brazylii”
(T.B.).
Babcia
„Babcie były chyba czùĻciå dzieciĤstwa kaŜdego z nas. Moja nie tylko ganiała za mnå po
ulicy z posiłkiem, ale zimå przynosiła mi na przykład do szkoły ciepłe majtki, które skrzùtnie
ukrywałam pod łóŜkiem przed wyjĻciem z domu. To dopiero była plama!” (nat).
Balik
Miał strasznie chudå białå chabetù, a takŜe dziurù w gardle. „Balik miał uszkodzone
struny głosowe i mówił przez dziurkù w krtani. Dzieci trochù siù tego bały, a goĻç był do tego
cholerykiem i łatwo było go zdenerwowaç” (morska).
Bałtycka
Ulica, która łåczy Osiedle nad Jeziorem Długim ze Ļwiatem. Zaczyna siù od tunelu przy
Dworcu Zachodnim (za tunelem – w stronù miasta – przechodzi w Grunwaldzkå), a koĤczy
daleko w Likusach, z tym Ŝe dla nas najwaŜniejsza jest jej czùĻç do przejazdu kolejowego na
poczåtku Likus.
Przejazd przy tunelu koło Dworca Zachodniego stał siù w ostatnich latach udrùkå
komunikacyjnå i miejscem permanentnie korkujåcym siù. „Jak wyglåda sytuacja na
Bałtyckiej przy tunelu? Kiedy byłem tam, testowano właĻnie nowe cykle sterujåce Ļwiatłami
– codziennie było inaczej, ale nigdy dobrze. Raz samochody stały dwoma pasami aŜ za
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Rybaczówkù – do bloków na Bałtyckiej” (ak). W roku 2006 powstało tam jednak piùkne
rondo. Bloki na Bałtyckiej, mniej wiùcej naprzeciw Zwiåzku Wùdkarskiego, to miejsce
nadzwyczaj waŜne. KiedyĻ był to zresztå jeden blok, dopiero duŜo póŚniej dobudowano dwa
kolejne. „W tych wieŜowcach (zresztå czteropiùtrowych) mieszkało siù kiedyĻ jako tako.
Teraz to tak szpetnie wyglådajå, Ŝe szkoda o tym mówiç” (Fredek). „Ten najnowszy
wieŜowiec, pierwszy od strony Likus, nie jest taki straszny” (WSKH). Kompromisowe
stanowisko zajåł mamut: „Odwiedzam, gdy mogù, stare Ļmieci. Wszystko wydaje mi siù
jakieĻ takie małe, trochù zapuszczone i poroĻniùte. Pierwsza rzecz, na jakå zwróciłem uwagù
przy pierwszej wizycie, to jak bardzo urosły drzewa i krzewy w okolicy domów. Sam zresztå
sadziłem czùĻç tych drzew i krzewów. Reszta wyglådała na niewiele zmienionå. W pewnym
sensie stan budynków rzeczywiĻcie siù pogorszył. Wyglåda to na trochù zaniedbane, ale
wiadomo, koszty, a z pieniùdzmi u ludzi krucho”.
Mamut wraz z Fredkiem så – mimo jej obecnych niedociågniùç – prawdziwymi patriotami
Bałtyckiej: „Bałtycka zawsze bùdzie naszå Bałtyckå. Zawsze ten skrawek jeziora przy
Zwiåzku Wùdkarskim bùdzie wspomnieniem szalonych dzieciùcych zabaw. Pamiùtacie
zjazdy sankami z tych tak przecieŜ łagodnych pagórków? ZjeŜdŜało siù wprost na lodowå
taflù jeziora lub wpadało w krzaki dzikich róŜ. Albo «strzelanie dzikimi jabłkami» przy
uŜyciu giùtkich klonowych witek (niosło aŜ na druga stronù jeziora), przesiadywanie na
wygiùtych grubych konarach wierzby nad jeziorem (drzewo zresztå juŜ dawno wyciùte)?”
(mamut).
NajwaŜniejszymi punktami na Bałtyckiej były i så: spory placyk blisko tunelu, na którym
najpierw były baraki, potem bar Tramp, a potem teren pod cyrk; Zwiåzek Wùdkarski, a tuŜ
przy nim słynna ogromna trzykonarowa topola; wieŜowce Fredka i mamuta; Szkoła
ŁåcznoĻci (dziĻ szkoła katolicka), kiosk i przystanek; naprzeciw tego: poczta, mała ksiùgarnia
i pawilony sklepowe; za skrzyŜowaniem z Alejå Przyjaciół i Jeziornå drugi przystanek, a
dalej Ekonomik, stacja benzynowa, pùtla autobusowa, Antałek i zjazd z toru saneczkowego.
Ale równieŜ: „Czy pamiùtacie taki samotny budynek przy Bałtyckiej po lewej stronie patrzåc
w stronù Likus? Stał za przystankiem autobusowym przy Parku Ormowca koło Jeziorka
Czarnego? Rozebrali go jakieĻ 15-20 lat temu” (WSKH). Niektórzy pamiùtajå: „Był chyba z
ciemnej bordowej cegły, nieotynkowany i chyba rzeczywiĻcie mieszkalny. Ale nigdy w nim
nie byłem” (jd).
Okazało siù równieŜ, Ŝe Bałtycka kryje w sobie mrocznå tajemnicù: „Jednym z dwóch
miejskich miejsc straceĤ były ugory połoŜone przy obecnej ulicy Bałtyckiej, naprzeciw
Jeziora Długiego. Jak wynika z zachowanych przekazów, w tym miejscu wielokrotnie
publicznie wykonywano kary przez powieszenie na powrozie, łamanie kołem albo Ļciùcie
toporem. Ciekawe, co? Nie mam tylko pewnoĻci, czy chodzi o miejsce, gdzie stały potem
baraki, czy o teren, gdzie póŚniej postawili nasze bloki. Makabryczna sprawa...” (Fredek).
„JeĻli faktycznie egzekucje tam przeprowadzano, to jest szansa, Ŝe roĻnie tam mandragora.
Wiadomo bowiem, iŜ magiczna ta roĻlina wyrastała pod szubienicå z nasienia powieszonego,
który został skazany niewinnie za złodziejstwo. Dawała ona niebywałe moce osobie, która jå
posiadała. Mandragora była teŜ usilnie poszukiwana przez alchemików, magików, astrologów
itp. itd. Tak mówiå legendy i dawne przekazy” (mamut).
Bałtycka 18
Tu mieszkali Fredek i mamut (osobno), na parterze, drzwi w drzwi.
Bambino
Kultowy adapter prywatkowy. „Chyba w ostatnie lato (bùdåc w Olsztynie) wyrzuciłem na
Ļmietnik pełnosprawny adapter marki Bambino koloru szarego. Jaki byłem głupi...” (LP).
„PowinieneĻ mieç za to sprawù sådowå i wyrok bez zawieszenia” (jd).
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Były teŜ lody Bambino.
Bambuko
Nazwù tej gry wszyscy znajå, ale jej zasady nie så jasne: „Czy nazwù Bambuko miała gra
na boisku, polegajåca na trafianiu piłkå w poprzeczki i słupki, czy moŜe Bambuko to
strzelanie goli głowå pod warunkiem, Ŝe tylko raz siù dotknie piłkù?” (WSKH).
Bankowski
Zwany Cysternå. Kolega T. B. z osiedla Podlesie.
Bar mleczny
„W zwiåzku z kulinarnymi wspomnieniami, to przypomnijcie sobie bary mleczne. KiedyĻ
chùtnie tam chodziłem, a nawet z AZS-u mieliĻmy tam jakiĻ czas wyŜywienie. Przed paru laty
nostalgia mnie tam znowu zaprowadziła... AleŜ siù wtedy nadziałem! Zaszedłem do tego baru
na Wojska Polskiego (tam chyba jest teraz sklep z czùĻciami samochodowymi), a tam nùdza,
smród i brud. Byłem w szoku i porzuciłem nostalgiù” (AD).
Baraki
Znajdowały siù na Bałtyckiej, tuŜ przed tunelem, po prawej stronie, naprzeciw Jeziora
Długiego, mniej wiùcej tam, gdzie póŚniej powstał bar Tramp. Były to parterowe, doĻç
prymitywne budynki mieszkalne.
„Wybudowano je po wojnie dla pracowników budowlanego przedsiùbiorstwa
wojskowego. Mieszkali w nich główni ksiùgowi, technicy, inŜynierowie z rodzinami, a hotel
– bo taki charakter miał jeden z budynków – był przeznaczony dla pracowników fizycznych.
W jednym z tych baraków mieszkałam ja, Iza Schuetz (dziĻ Trojanowska) z braçmi Maçkiem
i Romkiem i wielu Siódemkowiczów. W pobliŜu naszych baraków mieszkała teŜ wielodzietna
rodzina JabłoĤskich” (Iwona).
Zlikwidowano je chyba w połowie lat 60-tych. Za barakami był atrakcyjny teren do
zabaw: „Bùdåc dzieçmi zjeŜdŜaliĻmy po trawie pagórka za barakami na stary kartonach,
miskach czy nawet duŜych plastikowych wannach. Zawsze tam było pełno Ļlimaków
winniczków. KiedyĻ u szczytu znajdował siù samotny dom, ale oczywiĻcie wraz z
wyburzeniem baraków zniknåł i on. Rosły tam teŜ zdaje siù wiĻnie. Widok z górki był
imponujåcy, a gdy rozbijał siù tam cyrk, z chùciå przychodziliĻmy podpatrywaç z góry
cyrkowców. A swojå drogå, muszù wspomnieç, Ŝe równieŜ ja i paru moich kolegów mamy
swój udział w rozbiórce owych budowli. KiedyĻ trochù z nudów pomogliĻmy załadowaç
nieduŜå ciùŜarówkù cegłami z rozbiórki. Miałem wtedy chyba z 10 lat. Ech, dawne to czasy, a
teraz proszù: w tym samym miejscu rondo i potùŜny wiadukt” (mamut). A właĻciwie dwa
wiadukty.
Bartnikowski Adam
Kolega gd.
Barzdo
Bracia Andrzej i Tadeusz. Mieszkali przy Alei Przyjaciół 33 na parterze; pamiùta ich nat.
Chodzili do Siódemki pod koniec lat 50-tych.
Baturo
Baukrowicz Anita
KoleŜanka z klasy AK.
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Båk Wojtek
Wypatrzony na zdjùciach przez rybù696: „Na zdjùciach poznałam chyba Wojtka Båka
(ten z brodå ale za to włosów mniej na głowie); chodził do klasy z Ewå Domaradzkå”.
„Wojtek Båk (zwany Bzyk), rocznik 1982/1983; tych, co nie wiedzå informujù, Ŝe jest to
sprawca słynnego rozbicia popiersia patrona naszej szkoły Leona Kruczkowskiego” (mirmur).
Biała
Ulica. Mieszkał na niej kupù lat Oczoper; teraz mieszka ciut obok, na Błùkitnej. Mieszka
na ul. Białej i jest wielkim (moŜna powiedzieç: dozgonnym) patriotå tego miejsca takŜe
Olsztyn2002: „tu siù urodziłem i tu juŜ chyba umrù”.
Na Białej mieszkała takŜe karolina oraz siostry RybczyĤskie.
Białek Robert
„Absolwent 76. Zwinny i pracowity jak Robert Gadocha. Strzelał gole w kaŜdym meczu z
bliska i z daleka, głowå i nogå, karne, wolne i rogi. Kiwał i podawał, a jak trzeba było, to i
stanåł w bramce” (WSKH). Miał brata i siostrù; mieszkali w okolicach CPN.
Biblioteka
Znajdowała siù i znajduje w połowie Alei Przyjaciół, pod numerem 15. Była bardzo
ceniona i lubiana. Był w niej kåcik z gazetami (takŜe kolorowymi tygodnikami, które kiedyĻ
doĻç trudno zdobywało siù w kioskach), a ksiåŜki były w specjalny, Ļwietny sposób
oprawione. Był tam równieŜ dziwny, przyjemny zapach. Na piùtrze mieszkali Wróblewscy, a
na samej górze Janek Dobrowolski. DziĻ biblioteka ciågle istnieje, ma siù całkiem dobrze jak
na bibliotekù, a jej budynek został niedawno odnowiony.
„A pamiùtacie paniå bibliotekarkù? Taka niewysoka, dosyç korpulentna, czùsto w
czarnym fartuchu szkolnym z białym kołnierzem. Jak ktoĻ zalegał ze zwrotem ksiåŜek, to
przychodziła osobiĻcie z wizytå domowå. Z moich wspomnieĤ to ona, bardziej niŜ szkoła,
uczyła zamiłowania do czytania i szacunku dla fizycznego wyglådu ksiåŜek. To dopiero był
serwis! Moja mama miała skłonnoĻci do przetrzymywania wypoŜyczanych ksiåŜek, ale
bibliotekarki tak siù bała, Ŝe chowała siù w kuchni, kiedy przychodziła ona z wizytå” (nat).
„OczywiĻcie, Ŝe pamiùtam bibliotekarkù. I te wspaniałe, sztywne, kolorowe i lakierowane,
specjalne oprawy ksiåŜek. KiedyĻ nasza droga bibliotekarka odwiedziła mojå babciù, bo ja
bezczelnie zabrałem jednå ksiåŜkù do Poznania, gdzie wtedy mieszkałem (do babci
przyjeŜdŜałem na wakacje); babcia zrobiła mi niezłå awanturù telefonicznå, twierdzåc, Ŝe jå
skompromitowałem wobec såsiadów. Musiałem natychmiast wysłaç tù ksiåŜkù. To był
Niziurski – «Awantura w Niekłaju». Uwielbiałem Niziurskiego” (jd).
„Ja czytałem wtedy prawie wszystko, co mi w rùce wpadło. Najpierw wszystko Astrid
Lindgren, póŚniej wszystkich «Tomków...» Alfreda Szklarskiego, «Samochodzików...»
Nienackiego. No i prawie wszystkie powieĻci Juliusza Verne («Tajemnicza Wyspa» itd.);
Karola Maya «Winnetou» był juŜ wtedy sfilmowany i stracił jakoĻ swój czar jako ksiåŜka”
(Fredek).
„A ja pamiùtam bibliotekù juŜ z przełomu lat 70 i 80-tych. Pracowała tam juŜ wtedy inna
dama, młodsza od tej opisywanej przez was, której charakterystycznå cechå był wåsik (!),
który strasznie nas – mniej wiùcej 12-letnich wtedy – nieŚle rozbawiał. Nie były to juŜ czasy
wizyt po domach; jak siù przetrzymało ksiåŜkù, po prostu wysyłała upomnienia. Zapach w
«Bibli» (a nie w «Biblii», właĻnie w «Bibli» od «Bibla»...) chyba był taki sam i przynosiło siù
go do domu wraz z wypoŜyczonymi ksiåŜkami; starsze z nich rzeczywiĻcie miały
polakierowane okładki” (Rafal).
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„Dawniej pod 15-tym była administracja dzielnicy, póŚniej dopiero dzielnicowa
biblioteka. Dokładnie tego nie wiem, ale podejrzewam, Ŝe administracja była od 1949 do ok.
1965; wtedy jako ADM-3 przeniosła siù do nowowybudowanego budynku przy ul.
Grunwaldzkiej” (Zbyszek).
„Biblioteka była moim ulubionym miejscem. Potrafiłem spùdzaç tam długie godziny
przebierajåc w ksiåŜkach. Pierwszå ksiåŜkù, jakå tam wypoŜyczyłem pamiùtam bardzo dobrze
i przeczytałem jå chyba kilka razy zanim odniosłem z powrotem, i to mimo, Ŝe byłem dopiero
pierwszoklasistå. Pamiùtam, Ŝe wypoŜyczyłem jå albo póŚnå jesieniå albo zimå. Były to
«Przygody Koziołka Matołka» Kornela MakuszyĤskiego. Potem z zamiłowaniem
wypoŜyczałem «Przygody Tytusa, Romka i A'tomka», a jeszcze póŚniej trochù fantastyki.
PodróŜe w kosmos były bardzo modne w tym okresie. Potem ksiåŜki historyczne,
beletrystyka, poezja, literatura powaŜna itp. IleŜ niezapomnianych i wspaniałych chwil”
(mamut).
Bielecki Mirek
Kolega z klasy AD i mamuta. „Podobny stosunek jak Borkowska do mamuta, miała
Zerowa do Mirka Bieleckiego. Co ten chłopak metrówkå w tyłek dostał, to tylko on wie!”
(AD). „Zera zawziùła siù ewidentnie na niego. W ogóle jakaĻ strasznie znerwicowana była,
ciågle siù na kogoĻ wydzierała” (mamut).
Biwaki
Szczególnie atrakcyjny i Ļwietnie wspominany element chodzenia do szkoły, choç i
zwiåzany z Ŝyciem pozaszkolnym.
„Pierwszy w pełni samodzielny biwak był u mnie w ósmej klasie, nad Likuskim; łza siù w
oku krùci. Spora czùĻç klasy tam była, nad Likuskim spotykaliĻmy siù potem latem po szkole”
(Zbyszek).
„A mój pierwszy samodzielny biwak był nad Krzywym – na przesmyku na trzeci basen,
koło Śródełka. Nie zmienia to faktu wyŜszoĻci Jeziora Długiego nad Krzywym. Wybór był
podyktowany odległoĻciå od domu. Nad Długie było po prostu za blisko” (ak). „Ja bywałem
na biwaku nad Krzywym przy drugim przesmyku, przepływaliĻmy na druga stronù, tam
bywały obozy harcerskie, moŜna było coĻ namieszaç, zwiåzaç lub uprowadziç wartownika...
Działo siù...” (Zbyszek). „My robiliĻmy biwaki na tym samym brzegu, co harcerzyki. Raz
zwinùliĻmy im flagù z masztu. Pertraktacje trwały cały dzieĤ, a Ŝe w gronie kolegów miałem
przysłowiowego..., który jak nie pohandlował, to był chory – to w rezultacie do koĤca biwaku
chodziliĻmy do nich na obiady – za friko. Tylko wartownicy z tamtej nocy nas jakoĻ nas nie
lubili” (ak). „Tych obozów juŜ nie ma; nawet pole namiotowe nie istnieje, tzn. jest plac i
zakaz biwakowania, tylko Śródełko płynie jak płynùło i wodniakom piwo chłodzi” (Zbyszek).
Iwonie bardzo zapadł w pamiùç biwak całej jej 5-tej klasy w Piławkach: „Na biwaku w
Piławkach mama Andrzeja Krajewskiego smaŜyła racuchy; ile ich musiała zrobiç!? A jak
smakowały, do dziĻ pamiùtam. Biwak był bardzo udany, właĻciwie duŜo wiùcej niŜ udany”.
Blaziak Marek
Kolega z klasy mr. Najprawdopodobniej pomysłodawca posmarowania klejem krzesła
Pani Dragan.
Bobsleje
Popularny, choç i zarazem szpanerski pojazd sportowy zimowy. „Były to trzy łyŜwy
dokrùcane do desek, z czego jedna łyŜwa do tak zwanej kierownicy. To był super szpan mieç
taki bobslej, a czasy od dzisiejszych róŜniå siù tym, Ŝe taki bobslej mieli ci, co chcieli go w
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piwnicy skleciç, a dziĻ wystarczy, Ŝe starzy majå szmal i juŜ dzieciak jeŚdzi na
snowboardzie” (DD).
„Opowiem wam krótkå historiù mojego bobsleja, który uwaŜałem za jeden z najlepszych
na osiedlu. Dlaczego najlepszy? Nie to, Ŝeby był najszybszy, natomiast był najwygodniejszy.
Dlaczego najwygodniejszy, i jak w ogóle bobslej moŜe byç wygodny? Po prostu musiał
zabezpieczaç, aby na podskokach, korzeniach i wybojach nie odbiç sobie daru, jakim nas
chłopców obdarzył nasz stwórca. Jako pierwszy na dzielnicy na deskach poprzecznych, na
których leŜałem na brzuchu i «podbrzuszu», przybiłem specjalnym sposobem poduszkù z
gåbki. To były jaja, kiedy pierwszy raz wyprowadziłem z piwnicy (pamiùtacie zapach
piwnicy – kurzu, podpleĻniałych ziemniaków i smak wina z gåsiora taty?) swojego caddillaca.
Kumplom aŜ oczy zbladły. A jakŜe, gåbka była w kwiatki i trochù to Ļmiesznie wyglådało, ale
kaŜdy chciał spróbowaç tego komfortu. Po bokach zrobiłem osłony, aby mnie nie wyrzucało
na zakrùtach – po prostu szaleĤstwo. Najlepszå górå były Trzy Stopnie, nie myliç z Trzema
Koronami. RobiliĻmy pełno zakrùtów przed ostatnim stopniem po to, aby nie rozbiç sobie
chyba głowy przy wjeŚdzie na jezioro, gdzie uskok zwalał kaŜdego z nóg. Pamiùtam zimù,
kiedy chodziliĻmy do domu Karmowskich, bo najbliŜej było od tej górki, po wiadra z wodå i
polewaliĻmy tù górù, aby na drugi dzieĤ była jazda jak na szkle. Totalne szaleĤstwo. Filip,
GoleĤ, ĺliwa i æwikła, Andrzej Krajewski, byli na tej górze niemal codziennie. Kumple, za
których wtedy dałbym chyba uciåç sobie palec. PrzyjaŚĤ z tych lat była tak silna i okazuje siù
teraz, Ŝe równieŜ tak trwała. Ci, co sami budowali sobie bobsleje na pewno pamiùtajå, jak
wypalali otwory na Ļrubù, która pozwalała zamontowaç przedniå płozù z kierownicå i łyŜwå.
Ach, ten swåd dymu od wypalania otworu goråcym pogrzebaczem rozgrzanym w kuchni z
wùglem. Czy obecne mamy pozwoliłyby swoim pociechom w czasie ich nieobecnoĻci robiç
takie rzeczy? Czy nasze dzieci wiedzå, co to jest wùgiel i pogrzebacz?” (gd).
„Ja teŜ miałem taki bobslej, z dùbowego drzewa. Na trzech płozach zrobionych z
«przykrùcanek». Pamiùtam, jak kiedyĻ tor saneczkowy zamarzł i moŜna było zjeŜdŜaç na
bobslejach; do dzisiaj myĻlù, jakå szybkoĻç rozwijały te nasze wynalazki: zachwycajåcå”
(LP).
„Na ówczesne czasy były to prùdkoĻci z pewnoĻciå zawrotne, szczególnie dziùki bliskoĻci
gruntu. Prawdziwy Ferrari-feeling dla ubogich. TeŜ to miałem, jakkolwiek nie z dùbu, tylko z
sosny, na trzech łyŜwach. Zwykle szło dobrze, chyba Ŝe trafiło siù na bardziej miùkki, nie
zamarzniùty Ļnieg, a wyprzedzało siù inny pojazd na łeb, na szyjù. TeŜ pamiùtam jak
nosiliĻmy wodù do lasu i polewaliĻmy górki, Ŝeby trasa była dobrze oblodzona i szybsza”
(ak).
Boehm
„Czy któryĻ ze starszych goĻci pamiùta ułomnego autochtona (Boehm?), który był
postrachem dzieciaków?” (US).
Boguccy
Bracia bliŚniacy, synowie Ļpiewaczki Boguckiej.
Boisko szkolne
Siódemka miała i ma Ļwietne, piùknie połoŜone boisko. Składa siù naĤ boisko do piłki
rùcznej (i zarazem noŜnej), boisko do koszykówki, do siatkówki, bieŜnia, skocznia i spory
kawałek trawnika dla kibiców i do odpoczynku (ostatnio tam teŜ zrobiono boisko). Spùdzało
siù na nim wszystkie przerwy i cały czas wolny. Swego czasu znajdował siù tam Ļwietny,
rewelacyjny, wrùcz cudowny (dla koneserów, czyli wszystkich) tor kapslowy. Zimå zaĻ
robiono na boisku Ļwietne lodowisko.
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„Boisko asfaltowe jest wciåŜ w dobrym stanie, grywałem na nim parù lat temu w wakacje
z moim synem w nogù. Boisko od koszykówki teraz jest trochù zaniedbane, ŜuŜel pozarastał,
ale było zawsze nadzwyczaj przytulne; nie tylko na nim grywano, ale prowadzono takŜe Ŝycie
towarzyskie. Z dawnych spraw boiskowych zapadł mi w pamiùç konkurs, który sobie
organizowaliĻmy z KrzyĻkiem Kaimem i Bogusiem Molendå na trafianie piłkå noŜnå w
poprzeczkù bramki (osiågnùliĻmy znacznå w tym biegłoĻç), a takŜe rozliczne wydarzenia
niesportowe zwiåzane z koloniami przyjeŜdŜajåcymi na wakacje do szkoły” (jd).
„Ja co prawda głowy w kraty nie wsadzałem (jak niektórzy – o czym dalej), ale kiedyĻ
przykleiłem sobie jùzyk zimå do porùczy na boisku SP 7. ĺwiadkiem był tylko kolega, który
mnie do tego namówił, a ja głupi sobie po prostu kawałek skóry jùzyka urwałem” (DD).
„Na boisku Szkoły nr 7 bardzo popularna była królowa sportu. WaŜnym obiektem była
skocznia, przy której czùsto stały drewniane stojaki do skoku wzwyŜ. Zostawały po zajùciach
SKS-u. Pan Suray, autochton, nauczyciel WF-u i Ļpiewu, prowadził teŜ SKS, czyli Szkolny
Klub Sportowy. Te stojaki umoŜliwiały ustawienie poprzeczki co 5 cm i miały 2 metry
wysokoĻci. Czy uwierzycie, Ŝe były dla nas za krótkie? PodkładaliĻmy cegły i skakaliĻmy do
240 cm o «tyczce», czyli o Ŝelaznym drågu długoĻci około 2 metrów i wagi około 3 kg. Z tyłu
boiska była teŜ prymitywna rzutnia do pchniùcia kulå. W tamtych czasach nie było domu
naprzeciwko przedszkola i z boiska moŜna było zejĻç ĻcieŜkå nad Jezioro Długie” (morska).
„Niezbyt pamiùtam sytuacjù, gdy nie było domu miùdzy boiskiem a przedszkolem, ale
pamiùtam dobrze czasy szczypiorniaka (nie znosiłem go i uwaŜałem, Ŝe jest bardziej brutalny
od nogi) i lekkiej atletyki (kiedyĻ tu opowiadałem o chodzeniu na Stadion LeĻny, by
pobiegaç). Na dnie mej pamiùci mam teŜ to skakanie o tyczce. Tyczki były jednak z takiego
drewna jak robiło siù paliki do pomidorów w ogródku. Byłem mały i marzyłem, Ŝe kiedyĻ i ja
skoczù na tej tyczce. Pamiùtam teŜ jakåĻ imprezù na boisku, gdy wojsko puszczało skromne,
ale robiåce wtedy ogromne wraŜenie, fajerwerki” (jd).
„W chwilach wolnych wegetowaliĻmy na tyłach szkoły. Czasem ktoĻ dla rozrywki
wspinał siù na wieŜù od kosza i z niej siù zwieszał” (mr).
„Dla chłopaków najwiùcej wspomnieĤ zwiåzanych z boiskiem Siódemki dotyczy
oczywiĻcie nieustannego biegania za piłkå. To miejsce magiczne z róŜnych powodów.
RównieŜ utkwiło mi nieŚle w pamiùci z powodu pewnych kwietniowych przechadzek po nim.
Przed 1 maja na boisku çwiczono nas w równym chodzeniu szeregiem. Potem teŜ
kluczyliĻmy uliczkami osiedla radujåc siù, Ŝe mija lekcja. Pamiùtam teŜ, jak graliĻmy w futbol
w Ļrodku zimy, gdy boisko było zasypane pół metrem Ļniegu. A pamiùtacie, jak kiedyĻ
lodowisko zupełnie niespodziewanie siù rozpuĻciło w Ļrodku zimy, gdy było 10 stopni
mrozu? KtoĻ posypał je bardzo obficie solå, wykupujåc cały zapas ze sklepu. To ten sam
wariat, co sypał Diabła popiołem! Ostatnio lodowiska nie było juŜ od wielu lat. Teraz lanie
wody kosztuje, a i zimy jakieĻ takie nieprzekonujåce. Znajåc jednak operatywnoĻç obecnego
pana dyrektora Siódemki, nie zdziwiù siù, jeŜeli lodowisko znów jednak powstanie.
Lodowisko jest za to zazwyczaj na jeziorze od Ļwiåt (tuŜ przy domu Szczura). Widziałem
nawet, Ŝe ktoĻ tam próbował graç w hokeja, ale nie wiem, kto to jest” (WSKH).
„Przypomniały mi siù właĻnie zimy w Siódemce. Fajnie było, jak straŜ zalewała boisko
wodå i moŜna było jeŚdziç na łyŜwach. Przy takiej okazji Marcin Wasiewich złamał sobie
kiedyĻ nogù, próbujåc skoczyç na łyŜwach z barierki. Na sankach ciågnåłem chłopa do domu”
(AD).
„Ja pamiùtam dokładniej, jak straŜacy przygotowywali siù do zalewania boiska. Najpierw
pół dnia palili ognisko przy hydrancie naprzeciwko szkoły, nastùpnie rozwijali dziurawe wùŜe
i lali wodù na boisko, a przy okazji zalewali teŜ chodnik i ulice. Powstawały tam wtedy
najlepsze Ļlizgawki, a tak w ogóle to tego hydrantu juŜ nie ma i lodowiska teŜ” (mir-mur).
„Chyba zawsze 1 czerwca był w szkole DzieĤ Sportu, a moŜe Olimpijczyka, czy jakoĻ
tak. Tego dnia boisko było super odĻwiùtne. Stopery w rùkach sùdziów, szarfy dla druŜyn,
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bramki i linie odmalowane, wysypane linie na bieŜni, no i przede wszystkim raz w roku na
bramki zakładano siatki. Dla chłopaków to była niesamowita atrakcja wbiç gola i widzieç jak
piłka grzùŚnie w siatce” (WSKH)”. „I ja pamiùtam ten DzieĤ Sportu. DuŜo roŜnych
dyscyplin, ale my i tak graliĻmy w kapsle” (Zbyszek). „Siatka w bramce to było jak chwila
spełnionego marzenia normalnie niespełnialnego. A grzùznåca w siatce piłka... hohoho” (jd).
„Dopiero teraz spostrzegłem, bo moŜe tak juŜ jest od dawna, Ŝe za jednå z bramek nie ma
juŜ wysokiego zasiatkowanego parkanu i tego, co za nim, czyli słynnego OĻwiùcimia. Ta
siatka była kiedyĻ wielkå pomocå, bo nie trzeba było biegaç po piłkù po kaŜdym strzale, choç
gdy juŜ piłka wpadła do Ļrodka, to kłopot bywał powaŜny z jej wydostaniem” (jd).
„A który z was Ļlizgał siù na dupsku lub butach od strony boiska, obok schodów? Sama
potrafiłam na kurtce dojechaç aŜ do bruku” (karolina). „To fakt, ten mały zjazd zawsze był
wyĻlizgany jak szklanka. Pamiùtam równieŜ, Ŝe w budzie co rusz ktoĻ próbował zjeŜdŜaç po
porùczach. Tylko te bolce wystajåce z porùczy nie były zbyt ciekawym urozmaiceniem”
(mamut).
„Bedåc latem 2005 roku na boisku szkolnym, mogłem zobaczyç nowe boisko do
siatkówki plaŜowej. TeŜ fajna sprawa” (Fredek).
W zwiåzku z Ŝenujåcym wystùpem naszych na Mistrzostwa ĺwiata w piłce noŜnej w roku
2006, WSKH skutecznie mógł nas pocieszyç, wspominajåc szkolne boisko: „Mecze na
szkolnym boisku były duŜo ciekawsze niŜ te w wykonaniu białoczerwonej ekipy w
Niemczech! Tak około 1978 roku pokonaliĻmy na naszym asfalcie nawet Bułgarów, którzy
byli w naszej szkole na koloniach! O!”. Ci Bułgarzy zapadli w pamieç równieŜ Zbyszkowi:
„Pamiùtam tych Bułgarów, wyróŜniali siù dresami; jakoĻ mi siù utrwaliło, Ŝe najczùĻciej
czerwonymi. Wtedy to była nowoĻç, teraz nikt takich nie nosi”. I inny aspekt pobytu
Bułgarów (i Bułgarek): „PrzynosiliĻmy im jabłka z okolicznych ogródków na osiedlu. A w
zamian dostawaliĻmy suszone jakieĻ owoce; i coĻ tam jeszcze dawało siù utargowaç”
(WSKH).
Borkowska Agnieszka
KoleŜanka ryby696; Agnieszka z kolei miała koleŜankù Kasiù.
Borkowski
Czyli ksiådz Borkowski, „proboszcz Katedry. To była wtedy nasza parafia. Postaç
absolutnie wyjåtkowa” (Krzysiek).
„KiedyĻ nasza dzielnica naleŜała do parafii katedralnej. Czy przychodził do was po
kolùdzie ks. Borkowski, wieloletni proboszcz katedry? Ks. Borkowski jest najpowaŜniejszym
kandydatem do wyboru na Olsztynianina ery współczesnej, a dokładniej: powojennej.
Parafianie ceniå go za to, Ŝe był ostatnim takim ksiùdzem. Zawsze w tym samym prochowcu,
starych butach, wszùdzie pieszo, sam wynosił Ļmieci, chociaŜ teŜ przez wielu nie był lubiany,
bo mocno ortodoksyjny. Miał cholernå pamiùç. Gdy przed Ļlubem przyjmowałem
bierzmowanie, doskonale pamiùtał i mnie, i Ŝonù, i całå rodzinù, i wielu, wielu innych, a
kiedyĻ parafiù miał przecieŜ od Likus aŜ po Słoneczny Stok” (WSKH).
„Bardzo nie lubiłam kolùdowania po domach – obecnoĻç ksiùdza w domu i modły przed
kanapå kojarzyły mi siù zawsze z pogrzebem. Ksiådz Borkowski dawał mi pierwszå komuniù
i pamiùtam go bardzo dokładnie z przykoĻcielnych lekcji religii. To wszystko było tak
dawno!” (nat).
Borucki Sylwek
Kolega Fredka, mieszkał w takim starym budynku, Bałtycka 15, którego juŜ nie ma. „U
Boruckich na podwórku stała cały czas Syrenka (samochód). Niszczała z roku na rok, póŚniej
bawiły siù w niej i na niej dzieciaki” (Fredek). „Podobno Sylwek Borucki zmarł na zawał
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serca” (LP). „Nie mam Ŝadnego potwierdzenia tej wieĻci, ale to moŜliwe. Widziałem go jakiĻ
czas temu na ulicy, nie wyglådał korzystnie” (WSKH).
Bracław Romek
Kolega mr, kiedyĻ nawet przez niå pobity za nadmuchiwanie Ŝab. „On miał motorynkù, a
ja jeŚdziłam na wrotkach przyczepiona do jego bagaŜnika po Rybakach z górki. Była to
naprawdù wielka frajda” (mr).
Bronicka Jadzia
KoleŜanka Ryby starszej i Fredka.
BruliĤski Dariusz
Zawitał kiedyĻ na stronù Fredka: „Bardzo fajna strona. Bùdù tu zaglådaç czùĻciej.
Pozdrawiam wszystkich absolwentów, szczególnie obecnych mieszkaĤców dawnego osiedla
Podlesie. Absolwent z 1981 roku, wychowanek pani Anny Dragan którå równieŜ bardzo
goråco pozdrawiam ( kłopotów z rosyjskim nigdy nie miałem)”.
Brygida
Såsiadka z bloku AD. „Z Brygidå nie mam dziĻ kontaktu. A w szkole mieliĻmy kontakt,
jakby to wyraziç, dosyç specyficzny. Na koniec podstawówki miałem bowiem czùĻciej do
czynienia z jej mamå, i to zazwyczaj «na dywaniku». Mir-mur teŜ powinien na ten temat coĻ
wiedzieç” (AD).
Budowlanka
Kåpielisko nad Jeziorem Krzywym. WejĻcie na nie wymagało specjalnej karty. Teraz jest
tam najbardziej atrakcyjna i szpanerska knajpa w Olsztynie, i to w niej odbyło siù przyjùcie
jubileuszowe 50-lecia Siódemki.
Bujło GraŜyna
Czyli gaga; ze słynnego rocznika 1965/66. „Jestem z z tego samego rocznika, co Jurek
Dramowicz. Pamiùtam teŜ Iwonù, bo uczyłyĻmy siù w równoległych klasach, a z Halinå
uczyłam siù w jednej klasie”. I jeszcze: „Mieszkałam i nadal mieszkam na Alei Przyjaciół 45.
W moim budynku mieszkało szeĻç rodzin bardzo «obfitych» w absolwentów Siódemki – było
ich do tej pory osiemnastu; juŜ dwa pokolenia”. I teraz najwaŜniejsze: „Jestem mamå barwnej
postaci «Cinesa»”. Poza tym ma starszego brata Ryszarda (rocznik 1964/65, wychowawczyni
pani Paczkowska), mieszkajåcego od roku 1983 w Krakowie, właĻciciela szczególnej
wartoĻci zdjùcia z wizyty Mikulskiego (Klossa) w SP 7.
Bułecki Mirek
„Czy ksiådz Bułecki nie mieszkał kiedyĻ naprzeciwko sklepu, obok przejĻcia nad jezioro?
I wtedy nie był jeszcze ksiùdzem?” (LP).
Pełne tajemnic, zakamarków, ale i uroku było i jest Ŝycie ksiùdza Bułeckiego: „Mirek
Bułecki (czyli Buła) to mój kolega z klasy. Mieszkał na starej Bałtyckiej, przy koĻciele,
najpierw był ministrantem, a potem juŜ tak samo poszło dalej, czyli został ksiùdzem (był na
50-leciu na czarno, w koloratce, wszystkie dziewczyny siù za nim oglådały); teraz mieszka w
Toruniu i «pracuje» w Ļw. Katarzynie” (miki). „Czy to ten Bułecki odprawiał teŜ mszù
jubileuszowå w maju 2002 roku? Bo właĻnie ten ksiådz po mszy oficjalnie siù przyznał, Ŝe
kiedyĻ podpalił drzwi pokoju nauczycielskiego. A DomaĤska mu przebaczyła” (Fredek).
„JeĻli mówił, Ŝe podpalił drzwi, to jestem absolutnie pewien, Ŝe to mój klasowy kolega! Tak
wiùc wszystko siù zgadza! Hehehehe” (miki).
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Bunkier
Znajdował siù pod placem zabaw przedszkola na Rybakach. WejĻcie było od strony
Jeziora Długiego, bliŜej mostu. „Znam dobrze ten bunkier za przedszkolem. Dzisiaj juŜ jest
zamurowany od wielu lat. W rzeczywistoĻci to nie był bunkier, ale małe pomieszczenie przy
furtce, przez którå wychodziło siù z przedszkola nad jezioro. Obok był nasz murek
alpinistyczny. Starsze chłopaki mówiły, Ŝe z bunkra jest przejĻcie do koszar pod jeziorem”
(fundy).
Bursztynowa
Ulica. Powstała w latach 70-tych na tyłach nieparzystej strony Alei Przyjaciół, w miejscu
ogródków (a dokładniej: połowy ogródków) mieszkaĤców tej nieparzystej strony Alei
Przyjaciół oraz w miejscu tak zwanej „uliczki”. Powstanie Bursztynowej zapoczåtkowało
pewne zmiany w charakterze osiedla. Domy na Bursztynowej miały nowå architekturù, bez
spadzistych dachów z dachówkå, w typowym stylu willi-klocków z lat 70-tych.
„Ja mam całkiem niezłe wspomnienia, jeŜeli chodzi o Bursztynowå, szczególnie z czasów
jej powstawania. NazywaliĻmy wtedy cały ten rejon Budowå. Wspaniały był to teren do
zabawy! Budynki bez okien i drzwi, moŜna było siù tam bawiç w wojnù i cholera jeszcze wie
w co. Pamiùtam, Ŝe jednå z lepszych zabaw było strzelanie z karbidu, którego tam nie
brakowało. Pamiùtacie osoby, które nazywaliĻmy Murzynem i Biedakiem? Biedak był
dlatego Biedakiem, Ŝe budował swój dom dobre 10 lat albo jeszcze wiùcej. Ci dwaj panowie
sprawiali nam dzieciom najwiùcej kłopotów (albo my im). To były naprawdù wspaniałe
czasy” (LP).
„Tak jest, to była wielka budowa, a my tam szaleliĻmy w sposób absolutnie wariacki.
Pamiùtam dwie historie. Oto pierwsza: wchodziliĻmy po drabinie na jakiĻ taras w budowanym
domku; ja ubezpieczałem drabinù (trzymajåc jå przy ziemi), a Janusz Siwicki wchodził na
górù. Nie wiedzieliĻmy, Ŝe cegły na górze så ułoŜone luzem... Po chwili duŜa ich czùĻç
wylådowała na mojej głowie. Krew pociekła, a ja wytarłem ranù znalezionå na budowie
gazetå. Po trzech dniach na przerwie w szkole ktoĻ zaszedł mnie od tyłu i zakrył oczy (z
pytaniem „zgadnij, kto to?”), przycisnåł mojå głowù do swojego fartuszka, no i trysnùła ropa
niczym w Kuwejcie. Dalej były zastrzyki przeciw tùŜcowi, awantura w domu i krzywa
czaszka dobrze ukryta do dzisiaj pod na szczùĻcie nieprzerzedzonymi włosami. Drugå historiù
opowiem ku przestrodze dzisiejszej młodzieŜy, bo jest to opis dzieciùcej totalnej głupoty.
Razem z kolegå (nie powiem z kim, bo to naprawdù był głupi wyskok) odkryliĻmy skrytkù na
klucz do domu zbudowanego w stanie surowym (ale z oknami i drzwiami). To była bomba.
MieliĻmy własnå kryjówkù, gdzie mogliĻmy bawiç siù godzinami: biegaç po pokojach
(schodów jeszcze nie było) i bawiç siù w chowanego. Pewnego razu zastaliĻmy w garaŜu
ĻwieŜå dostawù płyt styropianowych, najwyraŚniej przygotowanych do ocieplania budynku.
UrzådziliĻmy sobie super skoczniù. SkakaliĻmy z parteru i z jeszcze wyŜszej kondygnacji na
te płyty, które przesunùliĻmy pod klatkù schodowå. MyĻlù, Ŝe rozwaliliĻmy je wszystkie. DziĻ
wiem, Ŝe przez głupotù naraziliĻmy kogoĻ na ogromnå stratù (nie mówiåc juŜ o tym, Ŝe w
tamtych czasach okropnie trudno było kupiç takå iloĻç styropianu). WłaĻciciela tego domku
(nie pamiùtam juŜ, gdzie ten dom stał – wiem, Ŝe na górce) mogù dziĻ tylko przeprosiç i
pocieszyç, Ŝe wystùpek ten przez długie lata targał moje sumienie” (DD).
„Ja na terenie póŚniejszej Bursztynowej – wtedy nazywało siù to «uliczkå» – lubiłem
cienkå witkå staczaç walki z chaszczami pokrzyw w poczuciu poprawiania przyrody” (jd).
„Na Bursztynowej kładå kostkù” – poinformował niedawno Zbyszek; najwyraŚniej z
przekåsem, gdyŜ jego opinia o Bursztynowej jest miaŜdŜåca: „Nie wspominajcie
Bursztynowej, bo mi siù wåtroba przewraca. Gdzie te dawne ogrody? Gdzie ta Leszczyna?
Gdzie Grusza? Maliny? Nastawiali klocków, i jeszcze teraz siù rozpychajå”.
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C
Cerowanie skarpetek
CzynnoĻç dziĻ chyba zupełnie zapomniana, a kiedyĻ powszechnie wykonywana. Niekiedy
nawet chłopców uczono tego na pracach rùcznych.
Chłopik
Mirek i Wojtek. Mieszkali na Alei Przyjaciół 30 na dole. Mirek był bardzo bliskim kolegå
LP. Wojtek jest dziĻ zamoŜnym człowiekiem, mieszka w Lubawie, jest weterynarzem.
Choroba i symulowanie choroby
„Pamiùtam, Ŝe póŚnå jesieniå w klasach zawsze były jakieĻ braki uczniów; ktoĻ zawsze
miał jakåĻ grypù albo przeziùbienie. Chorował lub udawał, Ŝe chorował. Mnie zdarzyło siù
parù razy symulowaç przeziùbienia czy teŜ goråczkù po to, aby uwolniç siebie, choç na jeden
dzieĤ, od obowiåzków szkolnych. Przykładanie termometru do kaloryfera z reguły nie
zdawało egzaminu, poniewaŜ wybijał zbyt wysokå temperaturù i trzeba było strzepywaç
termometr, aby nie wyjĻç na zbyt obłoŜnie chorego, a bez powaŜniejszych symptomów.
Pocieranie termometru o materiał zazwyczaj lepiej zdawało egzamin. Pamiùtam, Ŝe gdy
naprawdù byłem chory i trzymano mnie dłuŜej w łóŜku, to zawsze ktoĻ z klasy do mnie
wpadał, by daç znaç, co nowego w klasie i przynieĻç informacje o zadanej przez nauczycieli
pracy domowej. Czùsto oznaczało to równieŜ przepisywanie informacji z zeszytów kolegów,
co czasem wiåzało siù z nowymi odkryciami: na przykład, jak prowadzony jest cudzy zeszyt,
jakie kto ma w nim ilustracje itp. itd.” (mamut).
Chowanego (w chowanego)
Gra podwórkowa. Najprostsza z moŜliwych, ale niezaståpiona. Aleja Przyjaciół i okolice
z racji interesujåcego, pofałdowanego, zróŜnicowanego i atrakcyjnego pod kaŜdym wzglùdem
terenu, były niezrównanym obszarem do zabawy w chowanego i bawiono siù w to
powszechnie.
Chodzenie po drzewach
„Jako dziecko lubiłem wchodziç na drzewa i pewnego razu wlazłem na bez, który rósł
przed naszym domem (Al. Przyjaciół 28). Przy schodzeniu na dół zahaczyłem siù tak
niefortunnie o jakåĻ gałåŚ, Ŝe zawisłem jakieĻ pół metra nad ziemiå. Nic nie mogłem zrobiç, i
tak sobie wisiałem, aŜ pojawił siù måŜ tej pani, która opiekowała siù Ogródkiem
Jordanowskim, i pomógł mi wreszcie zejĻç” (LP).
„Ja miałem przy domu dziadków (Al. Przyjaciół 29) ogromny klon, na który uwielbiałem
wchodziç, i potrafiłem tam spùdzaç całe godziny. Ten klon stał w samym rogu ogródka z
przodu, przy ulicy, tuŜ przy płocie (potem siatce), oddzielajåcym nas od domu
Fiedorowiczów. Jak siù weszło na ten klon, to miało siù Ļwietny widok na całå okolicå, a
samemu było siù niewidocznym. Wtedy duŜo siù działo na ulicy, wiùc było ciekawie i było na
co popatrzeç i posłuchaç, no i czułem siù trochù jak niewidzialny człowiek” (jd).
„Najgorsze, co pamiùtam (oprócz syreny, mleka i czerniny), to to, gdy wszedłem kiedyĻ
bardzo wysoko na drzewo, i ten czubek drzewa zaczåł siù bujaç jak cienka gałåzka.
MyĻlałem, Ŝe po mnie, ale jakoĻ wróciłem do równowagi, i w dwie sekundy, blady z
przeraŜenia zsunåłem siù na dół” (jd).
Ciołkowski Bogdan
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Ze słynnego rocznika 1965/66.
Cmentarz
„JeĻli siù nie mylù, to chyba w szóstej klasie podstawówki wysłano nas na cmentarz na
sprzåtanie starych grobów. Pamiùtam, Ŝe do cmentarza dojeŜdŜało siù ulicå Bałtyckå w
kierunku targu na Grunwaldzkiej. TuŜ za wiaduktem zakrùt w prawo, i jakieĻ 600 metrów
dalej był mały cmentarz (teŜ po prawej). Jest tam teŜ połåczony z nim cmentarz Ŝołnierzy
radzieckich, ale nie przypominam sobie, ŜebyĻmy porzådkowali ten właĻnie. On i tak zawsze
był w lepszym stanie niŜ ta starsza, cywilna czùĻç cmentarza. Zresztå bardziej podobał mi siù
ten starszy. PoroĻniùte mchem groby z przeŜartymi czasem nagrobkami – miało to bardziej
uduchowiony charakter niŜ to, co było na wojskowym” (mamut).
„JeĻli ktoĻ z was uczùszczał do Siódemki i pamiùta Zerù lub Dragan, to powinien
pamiùtaç tego typu wypady na cmentarz. Zwłaszcza na ten cmentarz Ŝołnierzy sowieckich,
gdyŜ Dragan nie omijała okazji, Ŝeby kultywowaç przyjaŚĤ z naszym «ukochanym
såsiadem»” (mamut).
„Czùsto odwiedzaliĻmy cmentarz wojskowy przy Szarych Szeregów – ten, o którym pisze
mamut. Tam så teŜ stare groby wojskowe z pierwszej wojny” (Zbyszek).
Cmentarz Ŝydowski
PołoŜony był blisko Grunwaldzkiej. „Po cmentarzu Ŝydowskim zostało dziĻ kilka drzew.
Nie jestem pewien, ale chyba na reszcie terenu postawiono kilka lat temu dom mieszkalny!
(Ale naprawdù nie jestem pewien). Wiem natomiast, Ŝe albo synagogù, albo budynek
cmentarny zaprojektował Eryk Mendelssohn, znany architekt rodem z Olsztyna (w Polsce
najbardziej znanym jego projektem jest dom towarowy w centrum Wrocławia – taki lekko
zaokråglony; najwiùkszå jednak sławù zdobył w USA). Te informacje mam lekko
przymglone, bo czytałem o tym 30 lat temu; tu polecam ksiåŜkù Andrzeja Wakara «Olsztyn,
tom I»” (DD).
„Synagoga była w budynku, w którym od lat (czy jeszcze teraz – nie wiem) miał zakład
fryzjer Pikus. Mendelssohn zaĻ zaprojektował dom pogrzebowy. DziĻ odnowiony, jednak w
swojej formie – nic szczególnego. W ogóle górka na Grunwaldzkiej od zarania dziejów
miasta była terenem pochówków. Kaplica Jerozolimska (druga strona ulicy) postawiona
została (chyba w czasach epidemii) w pobliŜu cmentarza. Był tam jeszcze szpital, tylko niŜej,
w stronù miasta. Kompletne informacje na ten temat rzeczywiĻcie w ksiåŜce A. Wakara”
(Krzysiek).
Cocktail-bar
Powstał pod koniec lat 60-tych w samym centrum, koło sklepu myĻliwskiego. Przez parù
lat był ogromnå atrakcjå, wszyscy tam chodzili. Były ogromne kolejki, lody serowe
(twarogowe), coctaile mleczne i inne takie. DziĻ raczej nic nadzwyczajnego, ale ciågle
istnieje.
Cygan
„Pamiùtam z lat szczeniùco-młodzieĤczych mrocznå osobù pewnego głuchoniemego
Cygana. Był zapalonym wùdkarzem. Wyzwiska umiał czytaç z ruchu warg. Jak nas nakrył, Ŝe
go obraŜamy – ganiał bez litoĻci” (Krzysiek).
„Cyganie doĻç regularnie bywali w rejonach Długiego, a rozkładali siù kiedyĻ (gdy
prowadzili naprawdù koczownicze Ŝycie) chyba gdzieĻ w okolicach baraków na Bałtyckiej”
(jd).
Cyranka
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Statek wycieczkowy na Jeziorze Krzywym. „Cyranka była super. Prowadziła jå rodzina
osób bardzo przy koĻci (inaczej: puszystych). Kapitan dał kiedyĻ kierowaç statkiem przez pół
jeziora mojemu synowi, który ledwo wystawał nad koło. Dziecko było zachwycone. DziĻ
pozostałoĻç statku Cyranka moŜna oglådaç w postaci stojåcego na brzegu kadłuba, ale w
miejsce starej Cyranki pływa malutka, chyba na dziesiùç osób, mała Cyranka. Interes
prowadzi ciågle ta sam rodzina” (jd).
„Mnie za młodu wujek teŜ zabrał na Cyrankù, 100 zł (takie z WaryĤskim) przeszło z
råczki do råczki, i ja teŜ sterowałem Cyrankå; nie wiedziałem wprawdzie dokåd, ale tak
właĻnie zaczùła siù moja przygoda z wodå” (being28).
Cyrk
„W niedawnych (choç moŜe juŜ dawnych) czasach sztuka cyrkowa była bardzo wĻród
dzieci popularna i cyrk przynajmniej raz do roku przyjeŜdŜał w nasze okolice. Ustawiano go
w miejscu po barze Tramp, a jeszcze dawniej w miejscu dzisiejszego targowiska, po drugiej
stronie torów. Poza oczywistymi atrakcjami, atrakcjå cyrku były lody szczególnego rodzaju,
nakładane do specjalnych wafelków w specjalnej foremce, i o szczególnym, Ļwietnym
waniliowym smaku” (jd).
CywiĤscy
Dziadkowie jd, Regina i Konstanty. Mieszkali najpierw przy Alei Przyjaciół 34, a potem
29. „Dziadek bywał ostry, ale miał złote serce. Zmarł parù lat temu. WłaĻciwie nie był moim
«pełnym» dziadkiem, bo był drugim mùŜem babci, ale traktował mnie jak prawdziwego
wnuka i ja jego jak prawdziwego dziadka (tym bardziej, Ŝe prawdziwy zmarł, zanim ja siù
urodziłem). Przez pewien czas CywiĤscy blisko siù kolegowali z Walczukami” (jd).
„Pamiùtam dziadków jd, jak zawsze szli ulicå trzymajåc siù pod rùkù. Znałem ich trochù,
bo przychodzili do Walczukow i w ogródku grali w karty; nasz ogród był obok” (LP).
„Dziadek CywiĤski nie łowił ryb ani trochù, był natomiast pasjonatem grzybów, królików
i ogródka, i miał w tym spore sukcesy (na swojå miarù). Na przykład wyhodowywał jakieĻ
niezwykłe gatunki pomidorów, a moim przysmakiem były białe porzeczki i pewien gatunek
agrestu, bardzo póŚny, wiùc trudno było wytrzymaç aŜ dojrzeje i zrywało siù go zazwyczaj w
tajemnicy przed dziadkiem wczeĻniej; ale jak juŜ udało siù dotrwaç do pełni dojrzałoĻci tego
agrestu, to było tak bosko w ustach jak choçby z oranŜadå w proszku. Zgadza siù, Ŝe przez
parù lat moi dziadkowie grywali z Walczukami w karty, ale teŜ przez karty nieco siù pokłócili
i przestali siù przyjaŚniç. Wynikało to trochù ståd, Ŝe mój dziadek był przekonany, Ŝe
wygrywanie w karty Ļwiadczy o wartoĻci człowieka, i nie cierpiał przegrywaç. Ja na przykład
zawsze tak z nim grałem, Ŝeby przegraç, a babcia nie wyobraŜała sobie, Ŝe mogłaby
kiedykolwiek wygraç. Do tego dziadek znał tylko jednå grù w karty. Nie grał w Ŝadne pokery
czy oka, ale w tysiåca. I z tego, co wiem, gdy grali kiedyĻ w tysiåca z Walczukami, doszło do
scysji. Walczuk albo Walczukowa oskarŜyła dziadka o sygnalizowanie babci kopniùciami pod
stołem, jakie ma karty. Nieco siù o to pokłócili i stosunki mocno oziùbiły siù. Wcale nie
wykluczam, Ŝe dziadek rzeczywiĻcie tymi kopniùciami coĻ babci sygnalizował (choç nigdy
nie chciał siù potem przyznaç), ale sami rozumiecie, Ŝe biorù jego stronù, tym bardziej, Ŝe
grywa juŜ w tysiåca tylko z aniołami, a to moŜe byç bardzo monotonne” (jd).
„Dziadek CywiĤski był takŜe doĻç zapalonym totolotkowiczem. Nigdy jednak nie wygrał
wiùcej niŜ trójkù, i przekonany był, Ŝe inaczej byç nie moŜe. WłaĻciwie wydawał pieniådze na
tego totolotka z pełnå ĻwiadomoĻciå, Ŝe nie moŜe wygraç, jednak celebrował wypełnianie
kuponu i zanoszenie go do kolektury z pełnå powagå. Nie mógł zaĻ wygraç, gdyŜ zgodnie z
rodzinnå legendå, którå wielokrotnie powtarzał, zdarzyła mu siù rzecz nastùpujåca. Pod
koniec lat 50-tych pracował w Spomaszu (pracował tam zresztå do emerytury, chyba do lat
80-tych) i grał z czterema kolegami w tego nieszczùsnego totolotka. Co tydzieĤ wypełniali 10
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kuponów po 5 zakładów, kaŜdy dawał 25 zł, i obstawiali stały zestaw dziesiùciu liczb, które
wypisywali w róŜnych konfiguracjach, czasem nawet powtarzajåcych siù. Po roku tego
grania, gdy nic wielkiego im siù nie trafiło, jeden z kolegów zaczåł namawiaç pewnego ranka
do zmiany dwóch liczb. Najpierw nikt nie chciał go słuchaç, ale on zarzekał siù – jak
opowiadał dziadek – Ŝe daje sobie głowù uciåç, Ŝe w najbliŜszå niedzielù bùdzie 24, a nie 25
(które od roku obstawiali) i 7, a nie 8 (które teŜ było u nich od roku). «Bùdzie tak na mur» –
chodził cały dzieĤ i przekonywał, no i oczywiĻcie dla Ļwiùtego spokoju i w podejrzeniu o
jego kontakty z siłami wyŜszymi, zgodzono siù zmieniç te dwie liczby. KaŜdy, kto to czyta
(jeĻli ktoĻ taki w ogóle istnieje), dobrze wie, co było dalej. OczywiĻcie wypadły stare liczby.
Gdyby nic nie zmienili, mieliby co najmniej jednå szóstkù, kilka piåtek i kilkanaĻcie czwórek,
a tak skoĤczyło siù na jednej czwórce, za którå nawet urŜnåç siù nie byli z rozpaczy w stanie.
Tak wiùc sami widzicie, Ŝe dziadek nie miał prawa juŜ nic wygraç, ale w imiù ciågłoĻci bytu i
cotygodniowego obrzùdu grał dalej. Wynikały z tego zresztå dla mnie, gdy byłem w wieku
szkolnym i przyjeŜdŜałem do nich na wakacje, pewne obowiåzki i kłopoty. Były wtedy
kupony, które trzeba było wypełniaç rùcznie i to w trzech egzemplarzach (dopiero duŜo
póŚniej pojawiły siù kupony z kalkå), no i dziadek wypełniał jeden rzådek, a ja miałem
przepisaç to na dwa pozostałe i zanosiç do kolektury na Grunwaldzkiej koło ZURT-u. Nie
lubiłem tego robiç, ciågle nie miałem czasu (chłopaki czekali na podwórku), a czynnoĻç tego
przepisywania miałem za bezsensownå i za wyzysk ze strony dziadka. No i kiedyĻ, gdy juŜ
zaniosłem ten kupon i przyniosłem z powrotem, babcia odkryła (dziadek był jeszcze w pracy),
Ŝe przeoczyłem jedno skreĻlenie w tym przepisywaniu. OczywiĻcie wpadła w przeraŜenie,
zaczùła płakaç, ja jej tłumaczyłem, Ŝe dziadek i tak nie moŜe wygraç, ale ona była pewna, Ŝe
tym razem złoĻliwie wygra i nie wypłacå mu wygranej z powodu błùdów w skreĻleniach, no i
nas wtedy... No i wyobraŚcie sobie, Ŝe babcia wziùła mnie, ten nieszczùsny kupon, i
pojechaliĻmy do kolektury; urabiała kobietù, która tam pracowała, chyba z godzinù, w koĤcu
tamta, naruszajåc pewnie wszelkie procedury, odnalazła nam ten nasz kupon i mogliĻmy
dopisaç brakujåce skreĻlenie. OczywiĻcie dziadek nic nie wygrał, a ja przepisywałem dalej,
sprawdzany juŜ dodatkowo przez babciù” (jd).
„Spróbujù opowiedzieç teraz coĻ o mojej babci. Najpierw mieszkała, na Alei Przyjaciół
34, a ja razem z niå (i oczywiĻcie dziadek), a potem pod 29 i wtedy przyjeŜdŜałem do niej na
całe wakacje, a jak juŜ byłem bardzo dorosły, to przynajmniej dwa razy w roku. Kochała
mnie ogromnie. Wydaje mi siù, Ŝe gdybym nawet zrobił coĻ takiego, Ŝe wszyscy ludzie by we
mnie zwåtpili, to ona ani trochù. Babcia pochodziła z zabitej dechami wioski z okolic Mławy,
ale miała w sobie coĻ z arystokratki. Była bardzo delikatna, wraŜliwa, łatwo siù wzruszała,
płakała, miewała migreny. Gdy miała około 40-tki przeszła operacjù zwiåzanå z wåtrobå i od
tego czasu właĻciwie ciågle szykowała siù do poŜegnania tego Ļwiata. Ta wåtroba ciågle jej
dokuczała, brała mnóstwo lekarstw i właĻciwie wszyscy w rodzinie ciågle liczyli siù z tym, Ŝe
babcia juŜ niedługo... Nie muszù chyba dodawaç, Ŝe babcia doŜyła prawie 90-tki i umarła
dopiero na poczåtku tego roku. Ostatnie lata spùdziła w Warszawie, ciågle miała kłopoty z tå
wåtrobå i w koĤcu nie sposób było uniknåç operacji. MyĻleliĻmy, Ŝe to juŜ koniec,
tymczasem okazało siù, Ŝe babcia przez 50-lat cierpiała w rzeczywistoĻci nie na wåtrobù,
tylko na niezbyt groŚnå przepuklinù, tylko nikt tego siù nie domyĻlił. Wreszcie jej to
zlikwidowano i ostatnie lata mogła przeŜyç bez róŜnych kropli miùtowych, Ŝołådkowych i
innych, którymi od lat leczyła wåtrobù. Pod koniec zaczùła mieç kłopoty z pamiùciå, ale na
wspomnienie Alei Przyjaciół zawsze miała stałå i całkowicie słusznå formułù: «tam było jak
w raju». Teraz wracam do koĤca lat około 60-tych. Najbardziej eleganckim daniem w
jadłospisie mojej rodziny, i nie tylko mojej, była kura w rosole. Kurù kupowało siù wtedy na
targu (babcia czùsto jeŚdziło do «hal», w pobliŜu Dworca Głównego), albo od såsiadów, bo
sporo ludzi na Alei Przyjaciół hodowało wtedy w sporych ogródkach jakiĻ inwentarz: kury,
lisy, nutrie, króliki. Kury najdłuŜej mieli chyba Fiedorowiczowie i od nich kupowaliĻmy.
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OczywiĻcie te kury na targu albo od såsiadów kupowało siù Ŝywe i powstawał problem ich
zarŜniùcia. No i wyobraŚcie sobie, Ŝe do mojej przewraŜliwionej, znerwicowanej i z byle
głupoty popłakujåcej babci przychodziły kobiety, a i panowie z prawie całej Alei Przyjaciół,
bo oni bali siù kurù zarŜnåç, a moja babcia cieszyła siù sławå osoby pod tym wzglùdem
absolutnie nieustraszonej, sprawnej i profesjonalnej. Mordowała kury bez zmruŜenia oka, z
zaskakujåcå sprawnoĻciå fizycznå i psychicznå, ku uldze i sympatii bliŜszych i dalszych
såsiadów. OczywiĻcie od pewnego momentu, gdzieĻ od lat 70-tych, ta sprawnoĻç okazała siù
całkowicie bezuŜyteczna, bo w sklepach kupowało siù juŜ odpowiednio przygotowane
kurczaki. Babcia teŜ Ļwietnie – jak chyba kaŜda babcia – gotowała. KiedyĻ Walczuk, który
mieszkał pod Leszkiem przyniósł mojej babci mnóstwo sielawy. To taka ryba słodkowodna,
niepozorna, podobna do Ļledzia, ale nie ma nic pyszniejszego od smaŜonej ĻwieŜej sielawy.
Zjadłem tych sielaw z dziesiùç albo wiùcej. Moja babcia Ļwietnie gotowała, a szczególnå rùkù
miała do smaŜenia; nawet jajecznica w jej wydaniu była czymĻ wyjåtkowego rodzaju.
OczywiĻcie tych sielaw Walczuk nie złowił w Długim jako zapalony wùdkarz, gdyŜ sielawy
wyciåga siù sieciå (Ŝyjå bardzo głùboko); dostał je od jakiegoĻ znajomka. WaŜne dla
zrozumienia mojej babci jest równieŜ to, Ŝe byłem dzieckiem, które potrafiło w zasadzie nic
nie jadaç (a juŜ szczególnie czegokolwiek mlecznego). Babcia ganiała za mnå po podwórku,
sprytnie wmuszajåc we mnie chleb z cukrem, bo ewentualnie jadałem to, co słodkie i to, co
kwaĻne” (jd).
Czasnojc Krystyna
Mieszkała przy Alei Przyjaciół 33, na samej górze; pamiùta jå nat. Chodziła do Siódemki
pod koniec lat 50-tych. Jej babcia prowadziła kiosk Ruchu.
Czernina
„Obok mleka była jeszcze jedna potrawa, której nie znosiłem, a byłem nakłaniany (na
szczùĻcie nie tak intensywnie jak z mlekiem) do jej spoŜywania. Była to czernina (czarnina),
czyli zupa z krwi. Jej szalonym amatorem był mój dziadek, no i był oczywiĻcie przekonany,
Ŝe wszyscy jå lubiå, a dzieci nie lubiå tylko z powodu dzieciùcej głupoty. Do tej zupy
uŜywało siù krwi z gùsi (choç nie tylko) i dodawało siù do tego jakieĻ owoce. Moja babcia
dodawała jabłka, ale wiem, Ŝe så inne szkoły. Tak wiùc była to w sumie słodkawo-mdła
(dlatego dodawało siù te jabłka) obrzydliwoĻç (kiedyĻ raz jednak zjadłem, byłem bardzo
młody, głupi i bezradny). No i ta horrorystyczna ĻwiadomoĻç, co siù je... PóŚniej sam widok
jedzåcego tù zupù dziadka wyprowadzał mnie w okolice baru Tramp, gdzie jakoĻ koiłem
drŜenie duszy” (jd).
„Czerninù znam dobrze. Po niemiecku nazywa siù «schwarz-sauer». Mama to gotowała
kiedyĻ i gotuje jeszcze, jeĻli dostanie ĻwieŜå kaczkù lub gùĻ. Uwielbiam tù potrawù. MoŜe teŜ
dlatego, Ŝe to coĻ tradycyjnego i z dzieciĤstwa. W ostatnie lato jadłem to nawet w Karczmie
WarmiĤskiej w Gietrzwałdzie (ale nie była tak dobra jak u mamy, zbyt słodko-mdła, jak to
opisał jd)” (Fredek).
„Do czerniny mam podobny stosunek jak Janusz. Beeee! Wołałbym wypiç litr
gotowanego mleka niŜ jeĻç to ĻwiĤstwo (przepraszajåc Fredka). Bardzo nie lubiłem teŜ kiedyĻ
gotowanej cebuli pływajåcej w zupie” (LP).
„Z cebulå w zupie oczywiĻcie miałem to samo. Moja babcia wiele robiła, bym coĻ jadał,
bo potrzeby miałem niewielkie (z wyjåtkiem wszelkich słodyczy). Pamiùtam do dziĻ, jak
robiła mi wstyd przynoszåc mi na podwórko kanapki w postaci chleba z masłem i cukrem (bo
tego przysmaku raczej nie odmawiałem)” (jd).
CzerwiĤscy
Krzysiek i GraŜyna; kolegował siù z nimi Fredek.
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„GraŜynka CzerwiĤska (w przedstawieniach szkolnych – królewna w koronie); taaak,
byłem starszy, ale jej uroda tak mnie onieĻmielała, Ŝe zamiast zapytaç o cokolwiek,
wrùczyłem jej karteczkù z propozycjå (nie była to propozycja łapówki). Niestety, szybko
mnie rzuciła. Wzruszyłem siù właĻnie mocno, chyba siù starzejù” (miki). „Mnie teŜ podobała
siù GraŜyna CzerwiĤska, ale nie zdobyłem siù na wrùczenie jej listu” (zyby).
Czołg
„Czy coĻ komuĻ wiadomo na temat zatopionego czołgu gdzieĻ obok mostu? Podobno
kiedyĻ wystawał nawet z wody, ale moŜe to tylko mit?” (LP).
„Za moich czasów kråŜyła legenda, Ŝe Długie ma podwójne dno i ten czołg tam naprawdù
jest, tylko na tym pierwszym (głùbszym) dnie. A ta czùĻç maszyny, która wystawała z wody,
to było coĻ, co wrzucono, Ŝeby dzieciaki myĻlały, Ŝe to właĻnie ten czołg i nie nurkowały, bo
jak dostanå siù pod pierwsze dno, to pewna Ļmierç” (Beata).
„O tym czołgu mówiło siù juŜ dawno, była teŜ wersja o samolocie z czasów wojny... ale
co jest prawdå? MyĻlù, Ŝe gdyby naprawdù istniał, to juŜ by go namierzono, chociaŜ... ta
warstwa mułu... KtóŜ to wie” (Zbyszek).
„Temat czołgu powraca tu jak jakieĻ widmo... ale chyba nikt nic pewnego o tym nie wie.
Prawda to czy miejska legenda...? Ciekaw jestem ogromnie. Podobno jak zdobywano
Olsztyn, to gdzieĻ na dworcu na wagonach były chyba ze dwie czy trzy pantery... ale to raczej
wszystko. Dlaczego jednak miałby jakiĻ czołg znaleŚç siù w jeziorze? Na logikù bioråc mało
jest to moŜliwe, bo przecieŜ w Olsztynie Ŝadnych wiùkszych bojów nie stoczono. CzyŜby
ruskie utopili własny?” (mamut).
„Ja o czołgu nie wiem nic, ale to jest trochù moŜe moŜliwe, bo w lesie wokół jeziora było
mnóstwo duŜych okopów, o kształcie w sam raz na czołg i starsi mi mówili, Ŝe właĻnie po to
te okopy były” (jd).
„Nie słyszałam o zatopionym czołgu w jeziorze, ale widziałam czùĻci jakiegoĻ pojazdu
wystajåce nad powierzchniù jeziora. Było to parù metrów od brzegu, blisko mostu – tam gdzie
do dzisiaj niektórzy siù kåpiå. Wchodziły na to wszystkie dzieci, by skakaç do wody. W tym
miejscu nauczyłam siù pływaç” (HG).

æ
æwikliĤski Heniek
Kolega gd i Iwony.

D
Daszkiewicz Ala
Albo ona, albo jej siostra przeszła chorobù Heine Medina i potem pracowała w
Spółdzielni Inwalidów. „Anna Korybut-Daszkiewicz to podobno znana w Polsce malarka.
Mieszkała w czasach szkolnych na Morskiej, w nowych domkach w stronù lasu” (nat).
Dembowski Darek
„Niezły numer kiedyĻ zrobiliĻmy w trójkù wraz z Darkiem Dembowskim i Borysem.
PrzesunùliĻmy kiosk szkolny pod salù Jùzyka rosyjskiego, no i zadzwonił dzwonek na
przerwù obiadowå. Miotali siù tam w Ļrodku głodomory, nie wiedzieli, co siù dzieje, i dopiero
po paru minutach jakaĻ klasa odciågnùła ten kiosk. Darek w póŚniejszych latach był bardzo
dobrym fryzjerem, nawet strzygł w Grecji i we Włoszech. Zresztå na jego temat to mógłbym
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napisaç ksiåŜkù. W tamtych czasach było nas czterech takich podobnych ancymonków”
(Cines).
Detritus
Sympatyk naszych okolic, kolekcjoner pocztówek starego i nowego Olsztyna, autor strony
internetowej temu poĻwiùconej. Detritus ma teŜ powaŜnå rodzinnå koligacjù z naszymi
rejonami. W okolicach Długiego, na Morskiej, blisko póŚniejszej i powszechnie znanej stacji
CPN, zamieszkała od razu po wojnie ciocia detritusa; i mieszka tam do dzisiaj.
Deszcz
Deszcze zdarzajå siù w Olsztynie czùsto, i czùsto niespodziewanie. Podobnie zresztå z
burzami. Ale przynajmniej deszcze potrafiły byç dzieciùcå atrakcjå: „W ciepłe deszcze
szczególnå przyjemnoĻciå było bieganie na bosaka po Alei, a potem taplanie siù w kałuŜach”
(jd).
Długopis
Najpierw pisało siù w szkole obsadkami, potem były próby z piórami wiecznymi, ale w
koĤcu zwyciùŜyły niepodwaŜalnie długopisy, i tak jest chyba do dzisiaj, mimo Ŝe i długopisy
majå wady, i to nawet powaŜne. „Długopisy potrafiły plamiç, ale rzadko kiedy wylewały do
tego stopnia jak pióra. Tak wiùc po jakimĻ czasie pisałem głównie długopisami w zeszytach, a
czasem nawet rysowałem na gumowych podeszwach tenisówek lub trampek” (mamut).
Dobieszewski Janusz
Czyli jd. Mieszał na Alei Przyjaciół 34 na parterze. W 1963 roku wyprowadził siù z
Olsztyna, ale przyjeŜdŜał przez wiele lat na całe wakacje do dziadków CywiĤskich (Al.
Przyjaciół 29). Obecnie mieszka w Warszawie, ma Ŝonù i dwóch synów, bardzo juŜ duŜych;
pracuje na Uniwersytecie Warszawskim; jest profesorem filozofii.
„No wiùc miałem jakieĻ 5-6 lat. Do moich rodziców (Al. Przyjaciół 34) przyszli z
niedzielnå wizytå znajomi, mieli teŜ dziecko ŜeĤskie, mniej wiùcej w moim wieku.
PobawiliĻmy siù w ogrodzie, potem zabawkami, no i zrobiło siù nudno. Wiùc wymyĻliłem
zabawù. Wziåłem sporå deskù do prasowania mojej mamy, oparłem o parapet, no i
zaproponowałem, Ŝe bùdziemy po tej desce wchodziç na parapet, który był na wysokoĻci
naszych głów, wiùc wydawało mi siù to atrakcyjne. Ona siù bała, wiùc wchodziłem ja. Szło
mi coraz lepiej, wiùc robiłem to z coraz wiùkszym luzem i pewnoĻciå siebie, ale za jakimĻ
piåtym razem deska w trakcie mojego wchodzenia zsunùła siù z parapetu, a ja przednimi
zùbami w ten parapet zaryłem. Wrzeszczałem strasznie, leciała krew w sporych iloĻciach,
przybiegli z drugiego pokoju doroĻli, i słusznie chyba uznali, Ŝe jedziemy na ostry dyŜur.
Zadzwonili po taksówkù i pojechaliĻmy. Dwa przednie zùby, którymi trafiłem w parapet
bolały strasznie, ale jakoĻ siù trzymały na miejscu. W szpitalu skierowali nas do dentysty, a
ten od razu wyjåł moje dwa zùby palcami bez Ŝadnego oporu; jeszcze dziĻ czujù to delikatne
ich wysuwanie siù ze mnie. Potem jeszcze porobił jakieĻ opatrunki, i tyle. Wyrosły mi na
miejscu tych mleczaków dwa wyjåtkowy zgrabne przednie zùby, które do dziĻ pielùgnujù”
(jd).
„Oto co mi siù przytrafiło parù lat temu. Przyjechałem do Olsztyna, szedłem z dworca juŜ
Alejå Przyjaciół i zobaczyłem znajomå z dawnych lat, niezbyt bliskå, ale byłem w Ļwietnym
humorze i chciałem pogadaç. Zaczepiłem jå, ona trochù siù zdziwiła, i oto w rozmowie
okazało siù, Ŝe ona jest córkå tej osoby, którå myĻlałem, Ŝe zaczepiam. Była ogromnie
podobna do swej matki, i było to w ogóle przeŜycie dla mnie metafizyczne (Ŝe czas... itd.)”
(jd).
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„Moje dzieci nieŚle znajå okolicù, bo woziłem je tam na wakacje. Gdy zmarł dziadek, a
babcia siù wyprowadziła z Olsztyna nawet cierpiały nieco, i ciågle upominały siù o wyjazd.
Szczególnie lubili moi chłopcy sklep ksiåŜkowo-papierniczy naprzeciw kiosku, bo
kupowałem im tam bardzo Ļwietne zabawki, nawet wtedy, gdy o zabawki nie było tak
oburzajåco łatwo jak teraz. Z zachwytem zaliczali teŜ Planetarium i mecze siatkówki w hali
Uranii. SiadaliĻmy na samej górze i rozkoszowaliĻmy siù pełnym przeglådem sytuacji; nie
było wtedy tych wrzaskliwych wodzirejów, którzy teraz uniemoŜliwiajå normalne oglådanie
meczów” (jd).
„Mam pewne doĻç okropne wspomnienie z mojego ogrodu na Alei Przyjaciół 34 z lat 60tych. OtóŜ w tym ogrodzie było mnóstwo krzewów malin, ale to nie były takie jak dziĻ
zadbane maliny, tylko rosnåce prawie dziko, tyle Ŝe trochù pielone i podcinane. No i gdy
przychodził czas czerwienienia siù tych malin, czego nie mogłem doczekaç i zrywałem po
kryjomu takŜe takie ledwo róŜowiejåce, to strasznym bólem był fakt, Ŝe mnóstwo tych malin
było robaczywych, co sprawdzało siù dokładnym oglådaniem od Ļrodka zerwanej maliny.
OtóŜ moje łakomstwo było tak ogromne, Ŝe aby przypadkiem nie natknåç siù na robaczywå
malinù (którå naleŜało wyrzuciç), po prostu w ogóle tego nie sprawdzałem, opowiadajåc
nastùpnie – zgodnie zresztå z prawdå – Ŝe w malinach, które sam zrywam jeszcze nigdy nie
widziałem robaka. Uchodziłem w rodzinie za wyjåtkowego malinowego szczùĻciarza” (jd).
„Chodziłem do Siódemki tylko nieco ponad trzy miesiåce, wiùc właĻciwie nie
powinienem mieç nic do powiedzenia na temat szkoły, ale te trzy miesiåce teŜ majå swojå
wagù. To były przecieŜ pierwsze trzy miesiåce szkolne; do dziĻ pamiùtam nastrój tremy,
obawy, ale i fascynacji, goråcy jak cholera dzieĤ 1 wrzeĻnia 1962 roku, Pepù SzczepaĤskiego
(w chwilach zdenerwowania zwanego Pepulcem), z którym kupiliĻmy sobie do spółki za
uciułane z wszystkich kieszeni pieniådze oranŜadù w sklepie (tym razem wcale nie w
proszku), a potem mojå babciù przyszywajåca biały kołnierzyk do fartuszka (potem
przypinało siù te kołnierzyki na guziki, ale najpierw było przyszywanie). No i nie zostały mi z
tych pierwszych miesiùcy Ŝadne złe wspomnienia, Ŝadne krzywdy, zawody czy stresy, które
potrafiå siù zdarzaç. To chyba takŜe Ļwiadczy o szkole i nauczycielach. Nigdy wtedy i nigdy
potem nie bałem siù Ŝadnej szkoły, choç teŜ miałem z nimi swoje przejĻcia i problemy. Kiedy
przyjeŜdŜałem potem na wakacje do Olsztyna, to całe dnie spùdzałem na boisku szkoły,
sportowo i towarzysko, i nigdy siù nie zdarzyło, by nas stamtåd przegoniono, zakazano
przebywania, zamykano bramù itd. (co moŜna byłoby wytłumaczyç brakiem opieki dorosłych,
zagroŜeniami jakimĻ wypadkiem itp.). To była z całå pewnoĻciå szkoła, która nie była tylko
odwalaniem i wyrabianiem lekcji, a wnioskujåc po tym, co i jak mówiå tutaj czy na jubileuszu
drogie koleŜanki i drodzy koledzy, to i z lekcjami najgorzej byç nie mogło” (jd).
Dobkowscy
„W mojej klasie był Wojtek Dobkowski, drobny, inteligentny chłopak o ładnej twarzy i z
powodzeniem u dziewczyn. Aktualnie – Ļwiatowej klasy kardiolog, zamieszkały w Kanadzie,
wykładajåcy na konferencjach specjalistycznych w Zachodniej Europie, prekursor nowych
zabiegów chirurgicznych w zakresie kardiologii; o Wojtka publikacjach naukowych moŜna
poczytaç w internecie. Mieszkał chyba na Alei Przyjaciół” (nat).
„Nie «chyba», tylko nawet na pewno. Aleja Przyjaciół 32, ostatnie piùtro. Nie zapomniana
była Syrenka jego rodziców: «w wykonaniu» jego mamy – maks. 40 kmh, ale nie zawsze
jechała tam, gdzie powinna. Za to Wojtek trzymał pojazd w formie, podwyŜszajåc
wielokrotnie przeciùtnå prùdkoĻç uŜytkowå, Ŝeby – jak to ktoĻ wtedy powiedział – silnik z
nudów siù nie zatarł” (ak).
„Zgadza siù, on mieszkał na Alei Przyjaciół 32, na samej górze, miał brata Marcina, i o ile
pamiùtam opuĻcił Olsztyn bardzo bardzo dawno i w doĻç młodym wieku” (jd).
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Dobrowolski Janek
Mieszkał w budynku biblioteki (Al. Przyjaciół 15) na samej górze. „Jasiu D. miał kiedyĻ
motor z koszem; była to MK produkcji radzieckiej, koloru czarnego. Kupił jå, gdy dostał jakiĻ
spadek z Ameryki” (LP).
Dom nauczycielski
PołoŜony tuŜ obok szkoły w stronù lasu, wybudowany na samym poczåtku lat 60-tych, i
miał poczåtkowo piùkny Ŝółty kolor. Mieszkała w nim pani Ciołkowska, Raksimowiczowie i
oczywiĻcie pan Brzozowski, i jeszcze inni. Jak wszyscy w naszej okolicy, takŜe nauczyciele
mieli ogródki, i miło było popatrzeç, jak i oni kopiå ziemie, grabiå i uŜerajå siù z chwastami.
Domaradzka Ewa
KoleŜanka zybiego i mamuta. Obydwaj najwyraŚniej bardzo siù za Ewå stùsknili: „MoŜe
ktoĻ z was zna namiary do Ewy Domaradzkiej, absolwentki rocznika 82/83, klasa A? Ostatnio
gdy jå widziałem, miała chłopaka z Niemiec (to było z 14 lat temu). Wiem jeszcze, Ŝe Ewa po
skoĤczeniu SP 7 chodziła do LO II (to wtedy miałem z niå ostatni kontakt). Wiem teŜ, Ŝe
wyjechała póŚniej do Niemiec, zapewne w zwiåzku z tym chłopakiem, ale czy na stałe? MoŜe
ktoĻ wie?” (zyby).
„Zyby pytał swego czasu o Ewù Domaradzkå; otóŜ jest własnie w Olsztynie na wakacjach
(rok 2005) razem ze swojå rodzinkå; ucieszyła siù, Ŝe jeszcze ktoĻ jå pamiùta. O obchodach
50-lecia szkoły nie wiedziała, czego bardzo Ŝałuje. Pragnie dotrzeç na naszå stronù forumowå,
w czym jej pomogù, i bùdzie kolejna osoba z... – no skåd? – oczywiĻcie z Białej!” (karolina).
Dorotowo
„W I klasie byliĻmy w Dorotowie! BiegaliĻmy po tamtejszej górce jak młode koniki.
Dzisiaj tam stojå jakieĻ brzydkie budki i długo budowany (jadåc z Olsztyna do Warszawy po
prawej stronie) jakiĻ dom. Jest tam tak piùknie, tymczasem jakby nikomu nie zaleŜało, by
przyciågnåç turystù” (Iwona).
Draminiak
Matematycznie uzdolniony kolega z klasy AD. „Pani Zera uwaŜała, Ŝe ja jestem całkiem
dobry z matmy, i wysłała mnie razem z Draminiakiem, Morasiem i innymi na olimpiadù z
matmy. Tam udowodniłem jej, Ŝe siù myli! A za to Draminiak wystartował tam całkiem
nieŚle!” (AD).
Dramowiczowie
Mieszkali na Rybakach 33. Trzech braci: Jurek (gd), Radek i Daniel (DD). Daniel poszedł
do szkoły o rok za wczeĻniej, a ukoĤczył jå w roku 1972.
Daniel: „KoĤczyłem Akademiù Muzycznå w Krakowie. Przedtem, w Olsztynie, trafiłem
do szkoły muzycznej podstùpem: rodzice obiecali kupiç do domu telewizor, jeĻli pójdù uczyç
siù muzyki. Poszedłem. Teraz robiù trzy rzeczy: jestem muzykiem koncertujåcym (gram na
organach, czùsto – i od 20 lat – razem z Ŝonå); co roku moŜna mnie usłyszeç w Olsztynie w
katedrze na poczåtku lipca; po drugie, uczù gry na organach w olsztyĤskiej szkole muzycznej
(www.kki.net.pl/~psmolsztyn); i po trzecie, prowadzù z Ŝonå na Jarotach prywatnå Szkołù
Muzycznå YAMAHA – to jest trochù lŜejsza muzyka, a dla mnie jest to raczej hobby” (DD).
W sierpniu 2002 roku Daniel dał z Ŝonå piùkny koncert w katedrze, w którym uczestniczyła
spora grupa Siódemkowiczów; potem była Starówka, piwo i plotki.
Jurek: „Jestem starszym bratem Daniela. SkoĤczyłem podstawówkù w roku 1967. Byłem
członkiem klubu Ŝeglarskiego Warmia i biegałem w Gwardii na Stadionie LeĻnym” (gd).
Obecnie mieszka w USA w stanie Arizona.
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„Moja babcia Jancia (Ļwieç Panie nad jej duszå) była z rocznika 1883. Na poczåtku lat 60tych zabierała mnie na bardzo ciekawe wycieczki: szliĻmy przez las do przejazdu, siadaliĻmy
na ławeczce na skraju lasu (droga z brzózkami) i robiliĻmy zawody na zgadywanie, z której
strony nadjedzie pociåg. To była jedna z wiùkszych atrakcji dla mnie czterolatka. Babcia w
domu grała na cytrze (instrument ten jest u nas do dzisiaj). Do grania trzeba było instrument
nastroiç, co trwało niezmiernie długo. Potem babcia grała i Ļpiewała. W póŚniejszych latach
próbowałem nauczyç siù gry na cytrze, ale to była zbyt mozolna praca. Babcia była bardzo
otwarta, ale absolutnie nie rozumiała muzyki lat 60-tych i 70-tych” (DD).
„Moim zdaniem nie waŜne jest, co kto robi i jakie osiågnåł sukcesy, ale to, Ŝe pamiùta
swojå szkołù i potrafi spùdziç trochù czasu, którego kaŜdemu brakuje, na to, aby podziùkowaç
nauczycielom za ich cierpliwoĻç, wytrwałoĻç i chùç pracy z takimi osobnikami jak ja i wielu
innych. Ja jestem bardzo wdziùczny p. Krùcickiej, która swojå miłoĻciå do dzieci wszystkich
przygarnùła do 1-ej klasy i nauczyła nas wzajemnego szacunku. Tej nauczycielki nigdy nie
zapomnù. Bùdåc juŜ na studiach odwiedzałem jå w domu i dziùkowałem za opiekù. Pani od
matematyki (w tym momencie wypadło mi z głowy jej nazwisko) przygotowała mnie do
olimpiady matematycznej. Było to dla mnie ogromne przeŜycie – prawie jak olimpiada
sportowa. Od tego czasu pokochałem matematykù i zrozumiałem to, Ŝe nie zawsze siù da
wszystko rozgryŚç; czasami uda siù znaleŚç rozwiåzanie, a czasami nie. Zdawałem na
matematykù (oblałem), skoĤczyłem pierwszå szkołù w Polsce programowania komputerów, a
póŚniej Politechnikù, itd. Gwiazdå naszej szkoły był prof. Brzozowski. Wiele robiliĻmy mu
psikusów, za które siù teraz wszyscy wstydzimy. P. Napora – dobre przygotowanie do
zrozumienia geografii. P. Mikołajczyk od w-fu, rosyjskiego a moŜe i od Ļpiewu (co za
kombinacja) – wszyscy go lubiliĻmy za doping na zawodach i cierpliwoĻç w nauce
rosyjskiego. MoŜna by tu mnoŜyç zasługi tych nauczycieli dłuŜej, bo przecieŜ przygotowali
nas do Ŝycia od podstaw. PrzecieŜ to oni nas nauczyli jak szyç, kleiç, wierciç w szkle,
rysowaç, malowaç pùdzelkiem i skakaç wzwyŜ przez poprzeczkù nie wybijajåc sobie zùbów.
Super szkoła (byç moŜe jak wiele innych) i na pewno zasługujåca na szczególne uznanie
przez absolwentów” (gd).
„Co roku w kwietniu pomagam mojej mamie w wiosennym ognisku w ogródku. To «co
roku» trwa juŜ ze dwadzieĻcia lat. W zasadzie jest to jedyna okazja, aby przypatrzeç siù przez
kilka godzin skrzyŜowaniu Rybaków i Alei Przyjaciół (przy lesie). Moje zeszłoroczne (2005
r.) podejrzenia siù sprawdziły! Ruch pieszy na osiedlu zamiera. Przez trzy popołudniowe
godziny przeszło chodnikiem zaledwie kilkanaĻcie osób. Pogadało po såsiedzku troje: w tym
Filut, który pokazał mi przez såsiedzki płot swój ogródek: kompost (tegoroczny, zeszłoroczny
i dwuletni), maliny (nauczył mnie, które gałåzki wydadzå owoce w czerwcu, a które
jesieniå!), i wytłumaczył, Ŝe nie moŜe uprawiaç całego ogródka, bo woda jest za droga i nie
da rady wszystkiega latem podlaç. Såsiad z drugiej strony ulicy zabrał kawałek pieĤka,
tłumaczåc, Ŝe wszystko siù przyda w piecu w sytuacji, gdy gaz jest tak drogi. A kolejny
napotkany mieszkaniec osiedla Likusy tłumaczył siù, dlaczego jeszcze nie zaczåł malowaç
siatki (tłumaczenia ułatwiały pobrzùkujåce w siatce puste butelki po piwie). I koniec!
Pozostały ruch w osiedlu odbywa siù samochodami i rowerami (trochù dresiarzy i Ŝadnego
dzieciaka!)”(DD).
Dresy
„Ja preferowałem w czasach wakacyjnych spùdzanych w Olsztynie dresy i trampki, i
starałem siù nie wychodziç z nich przez 24 godziny na dobù niezaleŜnie od pogody. Dodam,
Ŝe dresy nie budziły wówczas Ŝadnych dresiarskich skojarzeĤ” (jd).
Droga do szkoły
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Wiele pasjonujåcych rzeczy działo siù w drodze do szkoły i ze szkoły. Działo siù wokół
idåcych, ale i w ich głowach. IleŜ przeŜyç, spostrzeŜeĤ, i wrùcz analiz niemal naukowych:
„Ciekawa sprawa, Ŝe najczùĻciej do szkoły szło siù przez Alejù Przyjaciół, a wracało nad
jeziorem. JakoĻ tak wychodziło, Ŝe niezwykle rzadko do szkoły szedłem nad jeziorem.
Wracajåc wczesnå wiosna ze szkoły ĻcieŜkå nad jeziorem, czùsto zabawiałem siù z kolegami
rozbijaniem cienkiego lodu na jeziorze. Czùsto-gùsto kosztowało mnie to przemoczone buty,
ale takie så prawa młodoĻci” (mamut).
„Ja miałem do szkoły pod górkù. Natomiast ze szkoły najczùĻciej... teŜ! Taki fenomen Al.
Przyjaciół. Nie wracałem tak całkiem prostå drogå – czasem nad jeziorem, czasem koło
Ogródka Jordanowskiego. Do tej pory jak idù lub jadù na spacer, to wracam najczùĻciej innå
drogå niŜ w pierwszå stronù. Zupełnie niedawno spostrzegłem, Ŝe nawet do pracy codziennie
idù i wracam róŜnymi drogami. No tak... normalny inaczej! DziĻ uczniowie chodzå do szkoły
chodnikiem, a nie tak jak ja – lasem i nad jeziorem, i innymi dziwnymi trasami (w obydwie
strony pod górkù)” (Zbyszek).
„Ja, gdy chodziłem cztery miesiåce do Siódemki, chodziłem do niej zawsze tå samå
najprostszå drogå, a drogù miałem prostå-proĻciuteĤkå – jakieĻ 150 metrów właĻnie w
najprostszej linii (z AP 34). Za to powroty uatrakcyjnione były kilkunastoma zazwyczaj
zboczeniami z trasy – a to na boisko, a to do sklepu, a to do Ogródka Jordanowskiego, a to do
Molendy lub SzczepaĤskiego, a to na podwórko AP 38, albo AP 29, albo AP 36, a to na
chwilù nad jezioro; iloĻç kombinacji (permutacji?) była w zasadzie nieskoĤczona. Potrafiłem
oczywiĻcie zahaczyç o kiosk, pocztù, przystanek, repertuar kin, a w porywach o baraki w
miejscu póŚniejszego Trampa” (jd).
„Moje pierwsze lata szkoły przypadły na czas, gdy jeszcze nie było nowego budynku 21
na Bałtyckiej, a stał tam taki stalowy stary płot. Zawsze w drodze do szkoły przechodziłem
obok niego. Płot był z ostro zakoĤczonymi zdobnymi szpikulcami. Przed starym domem,
który był ogrodzony tym płotem, był ogród. Lubiłem na niego patrzeç co rano. Zawsze coĻ
tam kwitło i rosło, i właĻnie na tym stalowym płocie zawsze było duŜo fantastycznych
jesiennych pajùczyn pokrytych kropelkami rosy. Zawsze jak widzù takie krople na
pajùczynach, to przypominam sobie ten płot” (mamut). „Ten płot i ja zawsze podziwiałem
przechodzåc obok. Był naprawdù niezwykły, wykuty z Ŝelaza, a najbardziej imponowały mi
ostre kikuty w kształcie lilii” (Fredek).
Drohomirecka BoŜena
KoleŜanka karoliny.
Drosel Andrzej
Czyli AD. Kolega z klasy miùdzy innymi mamuta, najwyŜszy w szkole. Zwany Dropsiem.
DziĻ ma Ŝonù Iwonù i dwóch synów, młodszy dwuletni, a starszy trzyletni.
„Wyjechał w latach 80-tych do Deutchlandu, dziĻ mieszka w Bonn. Ale bywa w Polsce
(choç rzadko). JuŜ w siódmej klasie liczył 191 cm. śartowaliĻmy na lekcji przysposobienia,
Ŝe powinien słuŜyç w wojskach rakietowych, gdyŜ był taki długi jak rakieta – takie dzieciùce
niewinne Ŝarty. Andrzeja spotkałem w tamtym roku, był w Olsztynie na wakacjach z dzieçmi
i nie wydawał siù juŜ taki wysoki jak w szkole” (mir-mur).
Interesujåce, Ŝe Andrzej rzeczywiĻcie został zawodowym Ŝołnierzem. „Moja «kariera»
wojskowa zaczùła siù całkiem typowo, ale dla mnie bardzo nieoczekiwanie. Miałem 23 lata i
sådziłem, Ŝe po wszystkim. A tu nagle dzieĤ przed wyjazdem do Polski na własne wesele
gruby list w skrzynce: 1 paŚdziernika stawiç siù tu i tam. Czułem siù jakby mi ktoĻ w mordù
strzelił. Próbowałem siù na wszystkie sposoby wymigaç (co siù nie udało), ale teraz nie
narzekam. Przypominam sobie jak na PO chodziliĻmy na strzelanie. Nie przypuszczałem, Ŝe
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zostanù zawodowym Ŝołnierzem. Ale w kaŜdym bådŚ razie, mimo najlepszych predyspozycji,
nie trafiłem nigdy do wojsk rakietowych” (AD).
„W ubiegłå sobotù obchodziłem rocznicù złamania rùki. Przypominam to sobie dlatego
tak dobrze, bo był to DzieĤ Wagarowicza (pierwszy dzieĤ wiosny) i graliĻmy w nogù na łåce
przy przejeŚdzie” (AD).
„KiedyĻ z kolei odbywały siù w auli Andrzejki i wybierano króla balu spoĻród
Andrzejów. Ja wygrałem, bo miałem najdłuŜsze nogi. Mojå królowå była GoĻka Zakrzewska!
WyobraŜacie sobie to zdjùcie? Ona ok. 1,55 m., ja 1,96 m. i ok. 70 kg. Do tego korona ze
złotka od czekolady na głowie i to wszystko w taĤcu!” (AD).
„Wybitnym sportowcem nie jestem, ale swego czasu z Siódemkå zdobyłem drugie
miejsce w mistrzostwach Olsztyna w siatkù, a w 1986 zdobyłem z AZS-em mistrzostwo
Polski młodzików. Niestety, po wyjeŚdzie do Niemiec i rozbitych kolanach kariera siù
zakoĤczyła, zanim siù na dobre zaczùła. Gdy grałem jako junior, było naszym obowiåzkiem
oglådaç mecze pierwszej druŜyny; raczej przyjemnym obowiåzkiem, bo mieliĻmy wstùp na
mecze za darmo. A co jeszcze ciekawsze, to to, Ŝe nasz trener mieszkał naprzeciwko naszej
szkoły. Kurczù, od godziny myĻlù i nie mogù sobie jego nazwiska przypomnieç, jakoĻ na K
siù zaczynało... JuŜ wiem: Czesiek Kolpy. To właĻnie on trenował druŜynù, w której grałem w
latach 1985 i 86. TrenowaliĻmy wtedy w LO 2, gdzie siù teŜ uczyłem. Pod jego rùkå
zdobyliĻmy równieŜ w 86 roku mistrzostwo Polski juniorów! Z tego rocznika pochodzå tacy
zawodnicy jak choçby Mariusz Szyszko, którego kilka lat póŚniej oglådałem na
mistrzostwach Ļwiata w Kanadzie. Ja leŜałem wtedy po pierwszej powaŜnej operacji kolana w
szpitalu i pełen dumy oglådałem Eurosport” (AD).
„Nie pamiùtam, gdzie była 14-ka, ale przypominam sobie dobrze 9-kù. Była na Zatorzu.
MieliĻmy wtedy dobrå druŜynù siatkarskå, a i dziewczyny teŜ były dobre. PoszliĻmy na ich
mecz do 9-ki, a były to czasy poppersów i punków. Ja miałem dosyç długå grzywkù, a na
Zatorzu jak wiadomo pełno punków. No i po meczu była niezła draka. Gdybym siù nie
potknåł o taki łaĤcuch, dajåc nogù, to moŜe bym nie oberwał wtedy po pysku. A Ŝe siù jednak
potknåłem, to chodziłem kilka dni z obolałå jadaczkå. Za to w siatce zdobyliĻmy drugie
miejsce w Olsztynie po 6-ce, w której była zgromadzona przyszła kadra AZS-u” (AD).
DroŚdziak
Wróg „publiczny” dziadka mr, mieszkał na parterze na Alei Przyjaciół 39. Natomiast
przyjaciółmi dziadka mr byli Trepanowscy i Lewandowscy. DroŚdziakowa popijała z
Szafarewiczowå i Mendelskå.
Dukat
Dom towarowy, a dokładniej PaĤstwowy Dom Towarowy (PDT), który powstał w samym
centrum miasta chyba pod koniec lat 60-tych jako najwiekszy sklep przemysłowy (czyli
niespoŜywczy) w Olsztynie. Poprzedni PDT (bez nazwy własnej) znajdował siù w jednej z
kamienic obok kawiarni Staromiejskiej. Takie PDT-y istniały wtedy w kaŜdym mieĻcie
wojewódzkim, a Warszawie CDT (czyli Cenytralny Dom Towarowy, w budynku dzisiejszego
Smyka).
Dukat miał wielu przeciwników ze wzglùdu na wyglåd zewnùtrzny, a takŜe wewnùtrzny
(czyli braki w zaopatrzeniu i kolejki), ale jakoĻ wrósł w wyglåd i Ŝycie Olsztyna. W latach
dziewiùçdziesiåtych pojawiły siù głosy o zamiarze jego zburzenia, i wtedy obudziły siù wĻród
czùĻci mieszkaĤców sentymenty i pozytywne wobec niego odczucia. Do dzisiaj stoi, z tym Ŝe
miùdzy nim a szubienicami wybudowano wielkie i supernowoczesne Alfa-Centrum.
DuszyĤscy
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GraŜyna i Leszek. Mieszkali na Alei Przyjaciół 19. DziĻ mieszkanie pozostało przy
GraŜynie, która je od lat remontuje, najwyraŚniej przygotowujåc do zamieszkania.
Dwa ognie
Gra szkolna i podwórkowa. Bardzo kiedyĻ popularna, łatwa do zorganizowania, mnóstwo
przy niej bywało wrzasków i pisków, szczególnie dziewczåt, i w ogóle była optymistyczna.
Dworcowe
Kino naprzeciw Dworca Głównego. DziĻ juŜ nie istnieje. „Chodziłem do tego kina na
róŜne filmy dla trochù starszych. Tam wchodziło siù bez problemów na filmy o Godzili albo
King-Kongu .W Poloni nie było to takie proste, bo sprawdzali legitymacje szkolne” (LP).
„Kino Dworcowe to było coĻ niesamowitego (jak wszystko wtedy w Olsztynie). Pierwsze
seanse leciały od 7.30, i tak do 23. Z wejĻciem było tak jak mówi Leszek, no i ten boski
nastrój wyjazdów, przerw w podróŜy i zamiarów ruszenia w Ļwiat” (jd).
Dworzec Zachodni
Drugi, obok Dworca Głównego, dworzec kolejowy Olsztyna, a w dodatku tuŜ pod bokiem
Jeziora Długiego. Pełen, szczególnie kiedyĻ, uroku i Ļladów dawnych czasów. Choç teŜ
czùsto brudnawy i zaniedbany.
„Pamiùtam bar na Dworcu Zachodnim. Bywał otwarty według nieprzenikalnych reguł;
oranŜadù dawano w nim w kuflach od piwa, ale była oczywiĻcie Ļwietna” (jd). Bardziej
dosadnie ujåł kwestiù Dworca Zachodniego WSKH: „Niezła pijalnia dla pijusów była na
Dworcu Zachodnim”.
Dyngol
Facet, który pomieszkiwał w budzie koło Czarnego i pijał denaturat.
DyŜurny
Chodzi o dyŜurnego w klasie. „KaŜdy z nas to juŜ przerobił: moczenie nasiåkniùtych
kredå szmat lub gåbek, wycieranie czarnych powierzchni tablic, które mokre zawsze
wydawały siù tak nowe i czyste. Ledwo jednak tablica wyschła, a juŜ pokryta była jasnymi
smugami rozmazanego pyłu kredowego. Irytowało mnie to strasznie, dlatego zawsze mocno
płukałem gåbkù przed wytarciem tablic. Nie cierpiałem tablicy w sali rosyjskiego (i muzyki).
Tam na tablicy były namalowane linie i piùciolinie, i kreda miała tendencje do «czepiania» siù
owych linii. Poza tym gåbka nie przesuwała siù tak gładko po tej tablicy. Czùsto uczniowska
fantazja doprowadzała do wojny na gåbki. Głowù dajù, Ŝe kaŜdy czytajåcy to chłopakSiódemkowicz pamiùta zarobienie chcåcy-niechcåcy takå mokrå gåbkå. Jak trafiło w ubranie,
to zawsze pozostawał Ļlad białej wyschniùtej plamy. OczywiĻcie oprócz Ļcierania tablicy
kaŜdy z nas co jakiĻ czas musiał lecieç do woŚnej, aby dostaç parù lasek kredy. Nie
przepadałem za tå czùĻciå funkcji, bo woŚna wydawała mi siù zawsze jakåĻ szorstkå babå, ale
kredù zawsze dostawałem. Zdarzało siù nieraz, Ŝe jedna laska wùdrowała do czyjejĻ
«studenckiej» kieszeni, aby póŚniej upiùkszyç jakiĻ uliczny chodnik fantazyjnymi postaciami
lub esami-floresami. OczywiĻcie Ŝadna zabawa w podchody teŜ by siù bez niej nie obeszła.
Nie wiem tylko, czemu czasami kreda była róŜna. Raz siù pisało niå Ļwietnie, a kiedy indziej
znów słabo pisała i czùsto wydawała piskliwe nieprzyjemne dla uszu tony. Tablica w sali
chemiczno-fizycznej to była królowa tablic Szkoły Podstawowej nr 7. Była jedynå
«piùtrowå» tablicå w szkole. Chodziła na swoim wyciågu całkiem płynnie. Czùsto
nauczyciele pisali na przerwie na niej test, a nastùpnie zasłaniali tablicù drugå, aby tuŜ po
zebraniu siù uczniów w klasie uraczyç nas z zaskoczenia swoimi pytaniami. Nauczycielka
Borkowska miała tendencjù do pisania wielu pytaĤ podczas klasówek i czùsto brakowało jej
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miejsca. KaŜdy miał zaledwie kilka minut czasu na przepisanie jej gryzmołów, bo do
specjalnie czytelnych trudno było jej pismo zaliczyç. JeĻli siù nie zdåŜyło, to mówiło siù
trudno, bo Borkowska bez pardonu Ļcierała tekst i pisała nowå seriù pytaĤ lub regułek
fizyczno-matematycznych. Tablice jednak jak najbardziej słuŜyły teŜ do zabawy. Nieraz
nudzåce siù dzieci w oczekiwaniu na nauczyciela tworzyły swoje prace artystyczne lub gry na
czarnych płaszczyznach. Nie raz pojedynek w kółko i krzyŜyk był stoczony właĻnie w klasie”
(mamut).
„Za moich czasów bycia dyŜurnym nie było jeszcze gåbek, tylko szmaty. Nimi siù
szczególnie Ļwietnie i skutecznie rzucało (oczywiĻcie gdy były porzådnie zmoczone), a
zarobienie w dziób było na porzådku dnia” (jd).
Dziankowscy
Dziankowscy mieszkali na Alei Przyjaciół 22, naprzeciwko biblioteki. Mieli dwoje dzieci:
GraŜynù i Jacka. Z Jackiem chodził do klasy DD.
„GraŜynù znałem z racji såsiedztwa, natomiast z Jackiem kolegowałem siù kiedyĻ blisko.
Oni mieli psa boksera o imieniu Kama. Wojtek Chłopik spod 30-tki chyba kiedyĻ krùcił z
Dziankowskå, ale jej rodzice byli na nie. Była bardzo ładnå dziewczynå” (LP).
„Zgadza siù, GraŜyna była bardzo ładna, ciut ode mnie starsza, ale wtedy wydawało siù to
róŜnicå ogromnå (np. ja do 3, a ona do 4 klasy); czasem spotykałem jå w czasie wakacji i
byłem niå zauroczony, zupełnie bezinteresownie, nie majåc Ŝadnych widoków na sukces i nie
podejmujåc Ŝadnych kroków w tym kierunku. To ciekawe, co LP pisze o ingerencji jej
rodziców w sprawy «krùcenia». W tamtych czasach to siù czùsto zdarzało” (jd).
Dzieci z Bullerbyn
Jedna z najbardziej lubianych przez wszystkich ksiåŜek dzieciĤstwa. Jej autorka, Astrid
Lindgren, zmarła całkiem niedawno, kilka lat temu. „Zmarła doŜywszy prawie 94 lat; była
autorkå takŜe «Pipi Landgstrum», ale – moim zdaniem – przede wszystkim rewelacyjnych,
jasnych i promiennych, a jednoczeĻnie pozbawionych taniej ckliwoĻci i cukierkowatoĻci
«Dzieci z Bullerbyn». Zresztå co ja wam bùdù mówił, z pewnoĻciå prawie wszyscy dobrze
znacie. Ja czytałem to kilka razy, najpierw sobie, potem dzieciom, i ani przez chwilù nie
poczułem nudy, obojùtnoĻci powtarzania, poczucia, Ŝe przecieŜ wiadomo, co bùdzie dalej
(choç było wiadomo)” (jd).
„«Dzieci z Bullerbyn» były pierwszå ksiåŜka, którå sobie przypominam. Kupiona została
w ksiùgarni na Bałtyckiej. śółta twarda okładka. Mój starszy brat (który wtedy juŜ chodził do
szkoły) musiał nam to ciågle czytaç, a my młodsi słuchaliĻmy i byliĻmy w siódmym niebie.
PóŚniej czytałem wszystkie ksiåŜki Astrid Lindgren, które mi w wpadły w rùce” (Fredek).
Dziennik
Chodzi o dzienniki klasowe, te ze spóŚnieniami, nieobecnoĻciami, stopniami, tematami i
planami lekcji.
„Za moich czasów była straszna afera, gdy dwaj chłopacy (nie bardzo pamiùtam, kto to
był, bo chyba byli o rok starsi) ukradli tuŜ przed zakoĤczeniem roku szkolnego kilka
szkolnych dzienników i spalili je w lesie. Zrobili to podobno dlatego, Ŝe groziło im niezdanie
do nastùpnej klasy. Co to siù przez to w szkole nie działo!” (mr).
„To prawda, rzeczywiĻcie tak było. Akurat zrobili to chłopacy z klasy o dwa lata niŜej ode
mnie, zagroŜeni repetå. Spalili swój dziennik, a Ŝeby zmyliç trop – jeszcze jeden, innej klasy.
Jak sprawa siù wydała – nie mam pojùcia. Pamiùtam jednak, Ŝe wszyscy uczniowie obu klas
mieli generalnie problemy. Nikt siù z ich uczynku nie ucieszył, mimo Ŝe pewnie takie mieli
intencje” (Krzysiek).
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„Chciałbym dodaç parù słów do historii z dziennikiem; nie wiem czy to o niej była mowa,
ale za moich czasów tj. gdzieĻ ok. roku 94, zostały spalone dzienniki. Straszono nas, ale w
sumie to zbyt duŜej afery wtedy nie było, a kolega, który tego czynu dokonał nawet ze szkoły
nie wyleciał. A wyszło to na jaw, bo kiedy po lekcjach wykradał dzienniki, zauwaŜyła go
sprzåtaczka, no a po spaleniu skojarzono fakty i wpadł. Wiem, Ŝe dzienniki spalono w lesie
koło «Diabła» i Ŝe z tego poŜaru ocalał zeszyt uwag” (maciek).
„Dzienniki klasowe ginùły, i to nie raz. Nasz dziennik (oraz klasy równoległej) zginåł pod
koniec naszej ósmej klasy, w 1978 roku. Po latach dowiedziałem siù od pewnej osoby, jak ta
sprawa naprawdù wyglådała. OtóŜ pewien uczeĤ, który właĻciwie nie miał aŜ tak bardzo
złych ocen, dostał z jakiejĻ głupiej klasówki dwójkù. Nie powiedział o tym w domu. Miała
byç właĻnie wywiadówka i obawiał siù strasznej awantury za złe oceny. No i kilku innych
uczniów doradziło mu, Ŝeby zabrał dziennik klasy z pokoju nauczycielskiego. śeby nie
wiadomo było, o jaka klasù chodzi, zabrał dzienniki z obydwu klas ósmych. Dzienniki zostały
schowane gdzieĻ nad Jeziorem Długim, w okolicy przedszkola. Nasiåkały wilgociå, a
chłopaki spotykali siù tam po lekcjach i «znùcali» siù nad nimi: oglådali oceny, dopisywali
dobre albo złe, według sympatii dla bliŜszych i dalszych znajomych albo po prostu wypalali
te dobre albo złe oceny papierosem. Po kilku dniach postanowili jednak ten corpus delicti
zniszczyç. Podpalenie dzienników wydawało siù najlepszym wyjĻciem, ale wilgoç nie
pozwoliła na to. Wiùc wpadli na pomysł, Ŝeby je zatopiç. Niestety, dziennik nie chciał
zatonåç i pływał po powierzchni jeziora. Próbowali pomóc mu zatonåç kamieniami, ale bez
skutku. W koĤcu jakiĻ spacerowicz dostrzegł ten pływajåcy dziennik (czy raczej dzienniki).
Wyłowił go (je) i dostarczył do szkoły. A w szkole natychmiast rozpoczùło siù Ļledztwo.
Pewne grono uczniów było podejrzane o kradzieŜ, ale kto te dzienniki wtedy naprawdù
«zwinåł» nie wyszło na jaw. Jednak i mimo to postanowiono jednego z podejrzanych
przenieĻç z naszej klasy B do såsiedniej A (chyba po to, Ŝeby pewne «elementy» rozdzieliç).
Na poprawù lub pogorszenie ocen akcja ta nie miała chyba Ŝadnego wpływu. KaŜdy
nauczyciel i tak miał swoje własne notatki i znał swoich uczniów” (Fredek).
„Na poczåtku lat osiemdziesiåtych historia dziennikowa znów siù powtórzyła, ale tym
razem oprócz dzienników zniknùło podobno takŜe parù wypchanych zwierzaków z pracowni
biologicznej. JeĻli siù nie mylù, to padło miùdzy innymi na jakåĻ sowù. Winowajców było
kilku i szkoła w koĤcu znalazła winnych. Fredek na pewno pamiùta nieco osamotniony
domek obok baraków, przed tym domkiem był spory plac, na którym grywało siù w nogù... to
tam mieszkał jeden z doĻç wåtpliwych bohaterów tej historii” (mamut).
DzieĤ Dziecka
„Chyba zawsze 1 czerwca był w szkole DzieĤ Sportu, Olimpijczyka czy jakoĻ tak. Tego
dnia boisko było super odĻwiùtne. Stopery w rùkach sùdziów, szarfy dla druŜyn, bramki i linie
odmalowane, wysypane linie na bieŜni, no i przede wszystkim raz w roku na bramki
zakładano siatki. Dla chłopaków to była niesamowita atrakcja wbiç gola, i widzieç jak piłka
grzùŚnie w siatce” (wskh).
„Ja bardziej sobie przypominam, Ŝe były wtedy wyĻcigi rowerowe naokoło ulicy Rybaki.
A takŜe, Ŝe chodziliĻmy w ten dzieĤ do kina, a póŚniej na lody do Coctailu” (Fredek).
„Dzisiaj (1 czerwiec 2006 r.) z okazji Dnia Dziecka w SP 7 była wielka impreza,
podobnie jak za naszych czasów. Odbywały siù zawody sportowe: piłka siatkowa, piłka
noŜna, przeciåganie liny, wyĻcigi rzùdów, i inne” (karolina). Tak wiùc tradycja i miłoĻç do
dzieciaczków nie umiera.
Dzika róŜa
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„Z owoców dzikich róŜ, które powszechnie rosły w naszych okolicach, robiło siù tzw.
proszek do drapania. Obierało siù owoce, a nasiona tych róŜ były tak owłosione, Ŝe strasznie
drapały, jeĻli siù je komuĻ za koszulù wrzuciło” (Fredek).
„Moja babcia z tego, co zostawało po zuŜyciu na proszek do drapania, czyli z miåŜszu
owocu, robiła wino. Nie mam serca do win domowych, ale to było bardzo udane, o piùknym
kolorze i całkowicie przezroczyste, bez tych podejrzanych zawiesin, towarzyszåcych
zazwyczaj winom domowym” (jd).
DŜinsy
Oryginalne dŜinsy były wtedy w zasadzie nieosiågalne, bo dostùpne tylko za dolary w
Pewexie albo dziùki krewnym lub znajomym z zagranicy. „Mieç dŜinsy to była wielka rzecz i
kto miał wranglery, levisy lub rajfle był ogólnie podziwiany. W przytłaczajåcej wiùkszoĻci
nosiliĻmy jednak jako dzieciaki polskå wersje dŜinsów, czyli tzw. texasy lub szariki. Niestety,
socjalistyczny materiał był tak solidny, Ŝe siù nie wycierał, a nie wytarte dŜinsy nie były
przecieŜ pełnowartoĻciowe” (Fredek).
„Mnie siù wydaje, Ŝe zbiorczo polskie dŜinsy nazywano farmerkami” (jd). „Farmerki czy
teŜ ogrodniczki to były dŜinsy z szelkami i kieszeniami na klatce piersiowej. Ja pamiùtam, Ŝe
polskie dŜinsy to były głownie teksasy. Fakt, Ŝe mocne były; prùdzej siù z nich wyrastało niŜ
przecierało. A przecieŜ sami wiecie, co dzieciaki potrafiły, Ŝe zielonych plam od trawy nie
wspomnù” (mamut). „Za moich czasów farmerki i ogrodniczki to były dwie zupełnie róŜne
rzeczy. W dodatku chodzenie w ogrodniczkach było dla chłopaka w zasadzie nie do przyjùcia.
NaleŜy wiùc precyzyjnie odróŜniç dŜinsy, farmerki, ogrodniczki, a dodatkowo spodenki na
szelkach” (jd). „Ja wiem, Ŝe moje spodnie na poczåtku lat 70-tych to były tzw. teksasy.
Pamiùtam, Ŝe na kieszeni był teŜ naszyty jakiĻ obrazek przedstawiajåcy jakieĻ motywy z
Dzikiego Zachodu. Te spodnie miały teŜ specjalnå kieszeĤ na scyzoryk. Materiał nie do
zdarcia (chyba Ŝe siù gdzieĻ na drzewie zawisło). Specjalnå odmianå teksasów były Szariki –
krajowe dŜinsy krajowej jakoĻci. JeĻli ktoĻ juŜ musiał je nosiç, odrywał natychmiast tylniå
naszywkù z wizerunkiem Szarika, by uniknåç totalnego upokorzenia. Były teŜ Odry –
popularna nazwa polskich dŜinsów produkowanych przez szczeciĤskie zakłady Odra.
Podróba nie wyszła jednak zbyt udanie. Chodzenie w Odrach było obciachem. Nie chciały siù
wycieraç (nawet pod pumeksem) i miały jakiĻ taki blady kolor. Ogólnie na dŜinsy mówiono
zazwyczaj teksasy” (Fredek). „Za moich czasów Szarika nie zrywało siù. Natomiast teksasem
nazywano u mnie materiał, z którego robiło siù farmerki (szariki i odry przede wszystkim)”
(jd).
„Miałem komplet takiej jasnej Odry, katana i spodnie. Na plecach wyszyty kolorowymi
niçmi starodawny Ŝaglowiec. To był bajer, ale szybko przestałem to nakładaç, bo nie lubiłem i
do tej pory nie lubiù byç za mocno zauwaŜanym i zwracaç na siebie uwagù” (WSKH).
„Ja myĻlù, Ŝe dŜinsy były kiedyĻ symbolem wolnoĻci. I kaŜdy z nas miał marzenie, by Ŝyç
kiedyĻ poza komunizmem i byç wolnym. Prawdziwe dŜinsy były kawałkiem demokracji i
kapitalizmu. KiedyĻ i teraz jest mi obojùtne, co ubieram. Nie musi byç modne, tylko dla mnie
wygodne” (Fredek).

E
Eisele
Krystyna i Małgosia. „Zmarła Krystyna Eisele, mieszkała na Alei Przyjaciół pod 17. Była
korektorkå w Gazecie OlsztyĤskiej, a poza tym Ŝeglarkå – sternikiem morskim. Odeszła na
wiecznå wachtù” (Zbyszek).
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Elemelek
Tak – zdaniem AF – przezywano Dyngola (czyli miłoĻnika denaturatu) znad Czarnego
(mieszkał nad Czarnym w drewnianej budzie). Ale jest i inna opinia: „Elemelek to nie był
dyngol tylko niedorozwiniùty umysłowo najmłodszy z czwórki braci z Morskiej (nie
wymieniam ich nazwiska, bo to nieistotne). Dzieciaki go podpuszczały pytajåc: «PokaŜ, co
robi wujek», a on uderzał rùkå w szyjù. Był niewyroĻniùty, wiecznie wesoły. W koĤcu utopił
siù w Czarnym” (morska). Niewykluczone, Ŝe było po prostu dwóch Elemelków.

F
Fartuszki szkolne
KiedyĻ chodzenie do szkoły wiåzało siù z pewnym obowiåzkami „mundurowymi”. Nikt
tego wtedy nie lubił, ale dziĻ wspomina siù to chyba z rozczuleniem, a i samo w sobie nie
było to zapewne takie zupełnie bez sensu (stosuje to i stosował równieŜ wolny Zachód).
„Moda szkolna lat 60-tych: dziewczynki – granatowe albo czarne fartuszki z jakiegoĻ
Ļliskiego materiału, białe kołnierzyki, obowiåzkowe tarcze szkolne, kapcie gimnastyczne, do
tego na WF granatowe spodenki oraz białe koszulki” (Iwona). „Chłopcy chodzili podobnie, w
fartuszkach do pasa i białych kołnierzykach albo na guziki, albo specjalnie przyszywanych
przez mamù lub babciù. Było to urocze” (jd).
„Za moich czasów fartuszków raczej siù nie nosiło – no moŜe w pierwszej i drugiej klasie.
Z tego, co pamiùtam, to były to prawdziwe ohydztwa z jakiegoĻ polyestru z przypinanymi
kołnierzykami” (mr). „Magda, za bardzo narzekasz na fartuszki; za moich czasów były ładne i
w kilku kolorach: czarne, granatowe, czarno-granatowe itp.” (jd). „W moich czasach
szkolnych nie było fartuszkowego wyboru. Było to coĻ niebieskopodobnego, takie same dla
chłopców i dziewczynek, i paskudne w dotyku, i gdy tylko moŜna było ich nie nosiç, to
zostawały w domu lub były zmieniane na coĻ innego. Mama mi nawet przywiozła taki ładny
czarny fartuszek z Moskwy. Pamiùtam, Ŝe miał plisowane «skrzydełka» zamiast rùkawów.
Fajny był...” (mr). „Znam ten krój fartuszka; tylko dla dziewczåt, bardzo twarzowy, Ļwietnie
komponujåcy siù z kokardami we włosach. MoŜna go obejrzeç na starych filmach radzieckich
lub na ilustracjach ksiåŜkowych; nie wiem, czy w elementarzu Falskiego nie wystùpuje ten
fartuszek” (jd).
„Ja pamiùtam z czasów szkolnych coroczne wycieczki do krawcowej celem
zaprojektowania i uszycia nowego fartuszka szkolnego. Po paru miesiåcach przymiarek
fartuch był gotowy na wrzesieĤ. Miał i musiał byç nie tylko ładniejszy i bardziej
indywidualny od tych gotowych, kupowanych w sklepie, ale był równieŜ jakimĻ cudem
taĤszy. Jak tania musiała byç wtedy robocizna” (nat).
„Fartuszki – podsumowywał temat wskh – obowiåzywały do połowy lat 70-tych”.
Fatyga BoŜena
KoleŜanka gagi: „Mieszkała w moim bloku, stała w druŜynie piłki rùcznej na bramce”.
„Była bardzo dobrym naszym bramkarzem, i dobrå kumpelå” (BoŜenna).
Fiedorowiczowie
Zdzisiek (rocznik 1966/67), Joasia i Andrzej (AF). Mieszkali na Al. Przyjaciół 27, na
ostatnim piùtrze. OczywiĻcie wszyscy chodzili do Siódemki i byli aktywnymi uczestnikami
Ŝycia podwórkowego. Andrzej miał paskudny wypadek z okiem.
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Rodzice Fiedorowicze byli bardzo pracowici i przedsiùbiorczy, stale coĻ hodowali w
ogrodzie (gdy był jeszcze bardzo duŜy i nie było Bursztynowej) – kury, zwierzùta futerkowe.
PóŚniej przenieĻli to do Likus.
Fifki
„Papierosy doĻç czùsto paliło siù kiedyĻ w fifikach lub cygarniczkach. Była w tym jakaĻ
elegancja, a nawet arystokratyzm. W kioskach Ruchu sprzedawano za grosze (chyba 20)
szklane fifki, które zresztå uŜywało siù do równieŜ róŜnych innych celów (puszczanie baniek,
plucie ryŜem). Taka fifka po paru dniach palenia robiła siù cała brudno-bråzowa od nikotyny,
ale nie wyglådało to Śle. Istniało równieŜ niebezpieczeĤstwo rozgryzienia tej fifki w zùbach.
Mój dziadek uŜywał fifek wyŜszego sortu, drewnianych, i nawet ze zdobieniami;
przywiozłem mu kiedyĻ jednå takå z Zakopanego. Do tej drewnianej fifki-cygarniczki
wkładał zawsze połówkù Sporta (precyzyjnie przekrajanego kultowym przedwojennym
scyzorykiem) i wypalał tù połówkù właĻciwe do koĤca, bez Ŝadnych strat (czyli petów).
PoniewaŜ dziadek wypalał dziennie co najmniej paczkù Sportów, wiùc tych seansów
fifkowych było 40, czyli Ŝe praktycznie dziadka widywało siù tylko z fifkå. I tak przez
dziesiùciolecia. Gdy jednak dziadek osiågnåł 70 lat, przypałùtała mu siù jakaĻ cukrzyca,
lekarz go postraszył i dziadek ku zdumieniu wszystkich, a przede wszystkim babci, z dnia na
dzieĤ zapomniał o istnieniu papierosów w swym Ŝyciu. Czego i wam Ŝyczù” (jd).
„TeŜ pamiùtam fifki – walały siù po domu, jako Ŝe rodzice byli palaczami. Fifka miała za
cel oszczùdzaç papierosy (jak u dziadka jd), chroniç palce przed poŜółceniem jak równieŜ
zmniejszaç iloĻç nikotyny dostajåcej siù do płuc. Pamiùtam, Ŝe pozostawione na stole
Ļmierdziały okrutnie. W szkole Ļredniej, LO II, miałam paniå od angielskiego, która paliła,
przez lufkù (bo i tak fifki nazywano) w trakcie lekcji. Dzisiaj chyba nie do pomyĻlenia” (nat).
Filharmonia
Jak kaŜde szanujåce siù miasto wojewódzkie, równieŜ Olsztyn posiadał i posiada
filharmoniù. W imiù umuzykalnienia byliĻmy tam zabierani na lekcje, co samo w sobie – jako
wyjazd na drugi koniec miasta – było atrakcyjne. Wyjazdy te organizowały zwłaszcza
nauczycielki Ļpiewu: panie Romanowicz i SkibiĤska.
Ale wiåŜå siù z filharmniå i inne wydarzenia. „Zdarzyło siù w filharmonii... I nie był to,
jak zazwyczaj, nudny jak flaki z olejem koncert. Tego dnia miały wyståpiçc nasze szkolne
koleŜanki, prezentujåc siù w taĤcach nowoczesnych. Taniec był egzotyczny i takieŜ stroje.
Zamiast bluzeczek – mnóstwo wståŜek. No i jednej z tancerek pod «bluzeczkå» pùkł stanik.
Mùska (chłpiùca) czùĻç widowni zastygła, nawet nie oddychała. To był najpiùkniejszy taniec,
jaki w Ŝyciu widziałem! Po wystùpie (co ciekawe) nikt nie kpił. Chłopcy z uznaniem mówili o
odwadze (nie uciekła) i oczywiĻcie o urodzie naszej koleŜanki. Nie wiem, jak komentowały to
dziewczùta. Te, które nie miały jeszcze takiego «skarbu» na pewno kåĻliwie. Akurat dziĻ o
tym piszù, bo według zapewnieĤ karoliny wykonawczyniù tego taĤca moŜna bedzie dziĻ
zobaczyç w Kolorowej na spotkani dawnych Siódemkwiczów” (mamut).
„I na tym spotakniu wspominaliĻmy wydarzenie, która miało miejsce w czasie pokazu
tanecznego zespołu Arabeska w filharmonii, gdzie jednej z uczestniczek pùkło ramiåczko od
stanika; Marzena Wójtowicz zdecydowanie twierdziła, wrùcz krzyczała, Ŝe to nie jej
dotyczyło, ale chłopcy byli innego zdania” (karolina).
Filipowicz Janusz
Czyli jf, zwany Filonem. Kolega gd i Iwony. Do ich klasy chodził takŜe Marek Pilecki i
Andrzej Krajewski. Filon mieszkał ze starszå siostrå Annå na Al. Przyjaciół 41 m. 16, co sam
potwierdza („mieszkałem na AP 41 i chodziłem do naszej szkoły z wieloma koleŜankami i
kolegami z forum albo z ich starszym rodzeĤstwem”), a nastùpnie dodaje: „mieszkam od
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ponad dwudziestu lat w Reichu, ale czùsto bywam w Olsztynie. Z niektórymi znajomymi
miałem okazjù spotkaç siù na jesieni zeszłego roku nad jeziorem u Jacka Kicermana; bardzo
wzruszajåce i miłe to było spotkanie. WiùkszoĻç obecnych wówczas ludzi widziałem po raz
pierwszy od czasu ukoĤczenia naszej szkoły, a wiùc od ponad 35 lat. Na spotkaniu porobiłem
trochù zdjùç, które przesłałem Andrzejowi Goleniowskiemu. Z pewnoĻciå pokazywał je przy
nastùpnych spotkaniach naszej klasy. Przez moje wpisy na forum chcù sprowokowaç ludzi,
którzy do tej pory så tylko czytelnikami, do pisania. Piszcie!!!” (jf). To ostatnie niewåtpliwie
siù Januszowi powiodło, co pozwala mniemaç, Ŝe w ogóle powodzenie jest po jego stronie.
Filut
Czyli pan Stanisław Brzozowski, najbardziej znany, najbardziej zasłuŜony, i zapewne
najbardziej lubiany nauczyciel Siódemki, wrùcz legenda grona pedagogicznego naszej szkoły.
Uczył fizyki, ale takŜe chemii, przysposobienia obronnego, wychowania obywatelskiego, a w
razie czego jeszcze innych przedmiotów na wysoko cenionych przez młodzieŜ zastùpstwach.
Do dziĻ pan Brzozowski Ļwietnie siù trzyma.
Przezwisko Filut przylgnùło do pana Brzozowskiego z takå mocå, Ŝe umieĻciliĻmy go w
tej Encyklopedii w miejscu innym (zwiåzanym właĻnie z przezwiskiem) niŜ wszystkich
pozostałych nauczycieli, którzy så pod literå P (pan, pani...). Wydaje siù to oczywiste i
podkreĻlajåce nadzwyczajnoĻç pana Brzozowskiego, a i on zapewne, by siù o to nie obraził.
Podobno przezwisko Filut jest pomysłem mamy mr (i mama, i mr chodziły do Siódemki) i
pochodzi od profesora Filutka z „Przekroju”. Ale jest teŜ wersja inna, choç wcale nie
wykluczajåca pierwszej: „Ja słyszałem, Ŝe pana Brzozowskiego nazwano Filutem dlatego, Ŝe
podczas klasówek robił dziurù w gazecie i obserwował, co siù dzieje w klasie. Ci co Ļciågali
mieli w tej sytuacji małe szanse. Mogù to zresztå potwierdziç na swoim przykładzie, bo w
naszej klasie teŜ tak robił” (LP).
Wiele historii, historyjek, opowieĻci, anegdot, gawùd i zmyĻleĤ, zwiåzanych jest z
Filutem. A wiùc:
„Pan Brzozowski, Filut, był zamùczany przez uczniów głupimi kawałami. Pamiùtam, Ŝe
pewnego razu chłopak o poetyckiej ksywce HarnaĻ (chyba drugo-, moŜe nawet trzecioroczny,
bardzo szczupły i wysoki) pochylił siù nad Filutem, który stał kilka stopni niŜej na schodach
odwrócony plecami. PoniewaŜ Filut był (jest) mały, Harnasiowi udało siù zajrzeç mu od góry
w oczy. Filut okropnie siù wystraszył. W sumie był to tylko niewinny i właĻciwie
sympatyczny Ŝarcik” (Krzysiek).
„Oto historyjka o czarnym balonie Filuta. Filut jak przystało na dobrego nauczyciela miał
na zapleczu duŜo pomocy naukowych, miùdzy innymi ów balon. SłuŜył on do
przechowywania tlenu. Pewnego razu na lekcji Filut chciał nam zademonstrowaç spalanie
jakiegoĻ zwiåzku chemicznego w tlenie i poprosił o dwóch pomocników. Jednym z nich
byłem ja. Jako Ŝe stałem pierwszy od okna, wysłał mnie do swojej pakamery po ten tlen.
Korzystajåc, Ŝe nikt mnie nie widzi, otworzyłem taki mały zaworek i wypuĻciłem zawartoĻç
balonu. Nastùpnie nadmuchałem go powietrzem tak, Ŝe nic nie było widaç. MoŜecie mi
wierzyç, Ŝe Filut dostał białej goråczki; Ŝadne doĻwiadczenie mu nie wyszło, nic siù nie
chciało paliç, próbował kilka razy i nic, a my mieliĻmy ubaw” (LP).
„Ach ten Filut, ileŜ wspomnieĤ dziùki niemu. Te jego nerwowe reakcje, które wtedy
wywoływały Ļmiech. Chyba byliĻmy okrutni wobec niego. Pamiùtam jak włoŜyliĻmy
zapalone kadzidło do pobitego barometru rtùciowego. Po kilku minutach Filut wùszy, chodzi
po całej klasie i nie daje po sobie poznaç, Ŝe coĻ «wisi w powietrzu». My ledwo tłumimy
Ļmiech. Po kilkunastu minutach znalazł kadzidło i naståpiła jego typowa reakcja:
wykrzyczane zdenerwowanym głosem «Otwórzcie okna! Albo nie bùdziemy siedzieç w tym
smrodzie!». Tego juŜ wiùkszoĻç klasy nie wytrzymała i w gromki Ļmiech” (zyby).
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„Pamiùtam, jak Filut zebrał chyba ze trzy klasy z zamiarem pokazania jakiegoĻ filmu
oĻwiatowego. Wszyscy zajùli miejsca i siù zaczùło. Po chwili okazało siù jednak, Ŝe nie ma
głosu. Hej tam na koĤcu – wrzasnåł Filut – włåczyç wtyczkù od głoĻnika. Wypadło na Darka
MarczyĤskiego, zwanego kiedyĻ Nuna, i on całkiem nieĻwiadomie włoŜył wtyczkù do
gniazdka, ale to było 220 volt, a nie wtyk do aparatu filmowego. Naståpił wybuch i było
pełno dymu. Filut oszalał” (LP).
„Na naszej lekcji chemii Filut (który był na zastùpstwie) wysadził ze dwie szyby w klasie,
bo ktoĻ niewinnie go poprosił, aby zademonstrował co siù stanie, jak siù doleje wody do
kwasu. Filut oczywiĻcie nie był szczùĻliwy, a my mieliĻmy duŜå radoĻç” (mr).
„Istnieje pewien zeszyt, w którym så zapisane prawie wszystkie zabawne powiedzenia
Filuta. WłaĻciciel tego kajetu mieszkał kiedyĻ na Rybakach i nazywa siù Marek Sz. Marek,
jeĻli czytasz nasze forum, to odezwij siù” (LP). Dotychczas Marek nie odezwał siù jednak.
Pan Brzozowski miał teŜ zalety trochù niespodziewane i dziĻ pewnie zapomniane: „Mojå
mamù Filut wyrzucił z klasy (był jej wychowawcå), bo mu powiedziała, Ŝe miał burdel w
dzienniku” (mr).
„Ja pamiùtam, Ŝe ławki w gabinecie fizyki u pana Brzozowkiego były tak zabazgrolone,
Ŝe moŜna było wĻród bazgroł zapisaç pomocne wzory i mieç pewnoĻç, Ŝe w tym mnóstwie
pisaniny nasz mistrz nie dostrzeŜe, Ŝe så tam równieŜ zbawienne pomoce naukowe” (WSKH).
„Z lekcji fizyki najbardziej kochałem zastùpstwa, a najbardziej w wykonaniu p.
Brzozowskiego. Przychodził na zastùpstwo i natychmiast rozkładał bardzo stary projektor
filmowy, który pamiùtał chyba jeszcze czasy braci Lemiere; no i zaczynało siù wyĻwietlanie
przeróŜnych filmów. Niekiedy tych zastùpstw Filuta potrafiło uzbieraç siù w tygodniu
całkiem sporo, wiùc i filmy oglådaliĻmy te same po parù razy («Skutki działania broni ABC»,
do dzisiaj jestem expertem), ale oczywiĻcie zawsze na pytanie Filuta, czy to widzieliĻmy
wszyscy krzyczeli: Nieeee!!! Zawsze lepiej poodpoczywaç po ciemku, słyszåc z głoĻnika po
raz nie wiadomo który rodzaje alarmów przeciwlotniczych, chemicznych itp., niŜ zaginaç
jakieĻ drùtwe słupki z fiz/chem. PotrafiliĻmy teŜ w czasie tych projekcji po cichu wyczołgaç
siù z klasy i daç drapaka ze szkoły. Nawet jeĻli obecnoĻç była sprawdzana, to Filut i tak nas
wszystkich nie rozpoznawał” (mir-mur).
„Z Filutem miałem do czynienia właĻciwie tylko na zastùpstwach, ale go lubiłem. Te
filmy to była fajna sprawa. Czasem dostawaliĻmy coĻ nowego, a czasem szły w ruch stare
filmy. Od czasu do czasu puszczał równieŜ kreskówki: Bolka i Lolka, Reksia, itp... Ale takŜe
był film o stonkach i ich zrzucie na nasze ziemniaki przez wrogie siły imperialistyczne, coĻ o
stacjach meteorologicznych zdaje siù teŜ; równieŜ niewypały i ich skutki były w filmach
przedstawiane, a i lotnictwo szybowcowe. Zapadł mi w pamiùç ostrzegawczy filmy o tym, jak
chłopcy znaleŚli niewypały pocisków moŚdzierzowych i dla zabawy buch je do ogniska.
Wynikiem była eksplozja zabijajåca jednego z chłopców, a powaŜnie raniåca drugiego.
Pamiùtam, Ŝe poszarpany latawiec symbolizował tragediù” (mamut).
Magda (mr) jest podobno w posiadaniu zdjùcia Filuta w sukience. „Zgadza siù, z tym Ŝe
chwilowo tego zdjùcia nie mam, za to powiem skåd to zdjùcie i ta sukienka siù wziùła. Z tego
co mowiła mi moja mama, to Filut za jej czasów zajmował siù druŜynå harcerskå i kiedyĻ
latem z grupå dziewczåt juŜ w ostatniej ich klasie był na jakimĻ pikniku nad jeziorem, i tam
go dziewczyny ubrały w sukienkù i zrobiły mu zdjùcie jak sobie w niej taĤczył. To zdjùcie na
pewno istnieje i jak tylko bùdzie okazja, to je wygrzebiù, zeskanujù i podeĻlù Fredkowi” (mr).
Nie da siù ukryç, Ŝe choç Filut był lubiany, to niektórzy mieli do niego trochù
lekcewaŜåcy stosunek i wykorzystywali jego łagodnoĻç: „Filut był nieszkodliwy, choç bywał
bardzo nerwowy. DokuczaliĻmy mu bardzo” (T.B.). „Zyby kiedyĻ nagrał na magnetofon
lekcjù u Filuta w celach niezbyt szlachetnych! Z kolei HarnaĻ cały czas potrafił wołaç-pytaç
«bùdzie film?», aŜ tradycyjnie był wyrzucany z klasy – jak sobie to przypominam, to aŜ mi
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wstyd, Ŝe tak siù nad Filutem znùcaliĻmy... No cóŜ, rozum podobno przychodzi z wiekiem”
(AD).
„To jak HarnaĻ pytał o film, rzeczywiĻcie było jedyne w swoim rodzaju: «Panie, bùdzie
film?» – i to tak na cały głos z ostatniej ławki. Filut nic nie reaguje. «Panie, no bùdzie film?».
Filut widaç juŜ nieco zdenerwowany, ale nic. «Hej chłopaki chodŚcie zapytamy, czy bùdzie
film». I tu wreszcie wybuch Filuta: «HaraĻ, wyjdŚ za drzwi». «Ale za co? Ja tylko chciałem
spytaç, czy bùdzie film». «HaraĻ, za drzwi» – teraz juŜ krzyk wĻciekłego Filuta. W koĤcu
HarnaĻ wychodzi wĻród słabo tłumionych Ļmiechów” (zyby).
„Szczególnie utkwili mi w pamiùci nauczyciele, którzy jakoĻ wiåzali siù z naszymi
sławetnymi aferami. Absolutnym liderem był pan Brzozowski. Wcale siù nie dziwiù, Ŝe
odszedł na wczeĻniejszå emeryturù. Ja teŜ pamiùtam lekcjù, gdy z Zybym nagrywaliĻmy
lekcjù fizyki (siedzieliĻmy w jednej ławce). Albo Mikiego, jak siù czołgał z butelkå do Filuta
biurka, udajåc dzielnego wojaka na froncie. AŜ dziw, Ŝe go wtedy Filut nie przyłapał.
Pamiùtam teŜ, gdy wywalili wielkå zwałù koksu pod okna sali od fizyki i łatwo było skakaç
na tù górù koksu i uciekaç wczeĻniej z lekcji. Jedna osoba wpadła wtedy na wspaniały
pomysł, który doprowadził pana Brzozowskiego do białej goråczki: wyskakiwała z klasy na
ten koks, a nastùpnie wracała z powrotem grzecznie drzwiami, nawet pukała i mówiła
Filutowi «dzieĤ dobry». AŜ dziw, Ŝe dopiero po czwartym razie siù zorientował, Ŝe to ta sama
osoba” (LM). „Zupełnie o tym swoim figlu zapomniałem. W tej butelce (od kefiru), z którå
siù czołgałem była woda, a czołgałem siù do pierwszej ławki, Ŝeby rozlaç wodù pod nogi
Jarka Bobina i potem zakrzyknåç: «Bobin zlał siù pod ławkù»” (miki).
Szczególnie doceniane przez uczniów były doĻwiadczenia Filuta, które zawsze
wywoływały dreszczyk emocji (uda siù, czy nie uda?). „Moim zdaniem doĻwiadczenia Filuta
były niebezpieczne dla Ŝycia” (Krzysiek K). Nieco inaczej ujåł to WSKH: „Mam wraŜenie, Ŝe
pan Stanisław razem z nami siù uczył i doĻwiadczał”. „Tak jest – podsumowywał tù kwestiù
jd – nie nudził siebie i nas, nie såczył w nas rutynowych oczywistoĻci, znanych od pierwszych
Słowian i z kaŜdego nudnego podrùcznika. Było pedagogicznie twórczo i kreatywnie, nawet
jeĻli na granicy ryzyka, ale taka jest prawdziwa twórczoĻç. Był teŜ – moŜe wbrew pozorom –
pełen troskliwoĻci i serca wobec młodzieŜy, o czym Ļwiadczy choçby słynne łaŜenie Leszka
po gzymsie sali gimnastycznej, które omal nie doprowadziło pana Stanisława do zawału”.
Podobnego zdania jest WSKH: „Absolutnie zgadzam siù, Ŝe w rzeczywistoĻci kochał
uczniów. Tylko dobrzy ludzie mogå tyle znieĻç z pokorå”.
Ale były teŜ o Filucie opinie krytyczne (jak o kaŜdej jednostce nietuzinkowej): „To co tu
piszecie jest bardzo fajne i wzruszajåce, ale bez przesady. Bo któŜ to jest Filut? Jego lekcje
były dobre pod kåtem nas, dzieci. Zamiast fizyki czy chemii Bolek i Lolek! Te same klasówki
przez 30 lat. Kto miał na przykład starszego brata nie musiał w ogóle siù uczyç, bo miał
wszystko gotowe w domu. Te lekcje nie miały nic wspólnego z edukacjå: nauczyciel, z
którego wszyscy mieli ubaw. Zresztå pozostali, z pewnymi wyjåtkami, nie byli lepsi” (john).
Poza tym „Filut na Wychowaniu Obywatelskim teŜ nam «biedù» wciskał. Mówił o
«chwilowych» problemach polskiej gospodarki i rolnictwa. Problemy rolnictwa były niby
spowodowane przez złå pogodù. Przez susze albo przez za duŜo deszczu itd. Zapytałem siù
naiwnie na lekcji, czy w zachodnich krajach jest zawsze lepsza pogoda, bo tam zawsze półki
w sklepach så pełne. Odpowiedział mi, Ŝe za takå wypowiedŚ niestety nie bùdzie juŜ piåtki na
Ļwiadectwie. Waldek P. powiedział wtedy, Ŝe to i tak mi «wisi», bo po wakacjach i tak
wyjadù do RFN. Filut zajåknåł siù tylko i zapytał, czy mu listy bùdù pisał. Na Ļwiadectwie z
Obywatelskiego dostałem jednak piåtkù i nawet z rosyjskiego dostałem czwórkù, chociaŜ
wczeĻniej zawsze były trojki” (Fredek).
„Kilka dni temu widziałem na ulicy pana Brzozowskiego. W jesionce, lekko
przygarbiony, lekko kiwajåcy w nerwowym tiku głowå. Szedł dziarsko z torbå zakupów. Kto
dokładnie wie, ile on właĻciwie ma lat? Ze szkolnej ławki zawsze wydawało siù, Ŝe ma ich
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sporo, zwłaszcza Ŝe mówiło siù (nie wiem do dzisiaj, czy to prawda), Ŝe był wiùŚniem
OĻwiùcimia. Na emeryturù odszedł chyba w latach 80-tych, albo jeszcze trochù póŚniej”
(WSKH). „W tym roku (2006) pan Brzozowski bedzie mial 76 lat” (Fredek).
Florian
Zamieszkiwał na Rybakach. Przed domem, w którym mieszkał rosły piùkne tuje. Jego
córka wyjechała do Szwecji lub gdzieĻ indziej do Skandynawii.
Fluoryzacja
„W koĤcu lat 70-tych Ministerstwo Zdrowia czy teŜ coĻ w tym stylu uznało, Ŝe stan
uzùbienia dzieci w Polsce jest fatalny i trzeba temu zapobiec. Zdecydowano wiùc, iŜ dzieci w
szkołach podstawowych poddane bùdå zabiegowi fluoryzacji. PrzyjeŜdŜali wiùc do szkół
ludzie z baniakami tego fluoru i zaganiano całe klasy do łazienek szkolnych, gdzie w
plastikowych kubeczkach podawano nam tù fluorowå substancjù. IloĻç Ļrodka była niewielka,
zakrywała moŜe na centymetr, góra dwa dno kubeczka. ĺrodkiem tym płukaliĻmy usta przez
około piùç minut. Paskudne to było strasznie. Smak trudny do opisania. CoĻ jakby strasznie
słone i kwaĻne. Po prostu paskudne. Ja zawsze jakoĻ dzielnie płukałem, choç przyznam siù
szczerze, Ŝe aŜ mi siù Śle robiło od tego ĻwiĤstwa. Co poniektóre dzieciaki wylewały płyn po
kryjomu do zlewu lub płukały w tempie nieprawidłowo błyskawicznym. Na ile Ļrodek ten był
skuteczny – nie wiem. Podawano go moŜe dwa-trzy razy na rok. Szkoda tylko, Ŝe polskie
pasty do zùbów z tego okresu nie zawierały fluoru w odpowiednich iloĻciach” (mamut).
Foksowie
Mieszkali na Alei Przyjaciół 29, na parterze. Pan Foks był miłoĻnikiem samochodów, i
jako jeden z nielicznych posiadał auto w latach 60-tych. Mieli maleĤkå córkù Agatù.
„Czasami, gdy wychodzili na miasto, pilnowałem z siostrå im dziecka. Mieli telewizor, a
moi dziadkowie długo nie, wiùc zapraszali mnie czasem na waŜne wydarzenia. Na przykład
pamiùtam Mistrzostwa ĺwiata w piłce noŜnej w Anglii, i choçby mecze z rewelacyjnymi
KoreaĤczykami, którzy chyba wygrali z Wùgrami i omal nie pognùbili Portugalii, ale
uratował jå Eusebio” (jd).
Fosa z amfiteatrem (pod Zamkiem)
„Bywałem tam czùsto w koĤcu lat 60-tych. Nie było wtedy jeszcze miejsca do taĤczenia,
a estrada stała wzdłuŜ najstarszego kawałka muru. Odbywały siù tam wówczas imprezy o
nazwie chyba «Harcerski lipiec muzyczny». PrzyjeŜdŜały róŜne zespoły, w wiùkszoĻci tzw.
big-beatowe, a absolutnå rewelacjå był koncert Skaldów, którzy właĻnie szykowali siù do
kariery. Od poczåtku byli Ļwietni i z sympatiå myĻlù o nich i ich muzyce do dziĻ, choç nie
podoba mi siù, Ŝe ciågle wystùpujå” (jd).

G
Gabinet lekarski
„Opowiadałam ostatnio znajomym Anglikom, o tym jakå w mojej szkole (w tym wypadku
nr 7) dzieci miały opiekù lekarska i dentystycznå. I to za darmo. Pamiùtam dokładnie
przymusowe przeglådy zùbów; bałam siù ich jak ognia. Nikt mi nie wierzy, Ŝe w tym
komunistycznym padole były usługi, na które nawet dziĻ nie mogå sobie pozwoliç prywatne
szkoły w UK. A pamiùtacie, jak pielùgniarka przychodziła przeglådaç włosy w poszukiwaniu
krwiopijczych Ŝyjåtek? Obecnie uwaŜałoby siù takå akcjù za zamach na prawa człowieka”
(nat).

62

Gabloty reklamowe
Z programem kin. „Kto pamiùta te oszklone gabloty z programem kin? Jedna taka była na
rogu Bałtyckiej z Al. Przyjaciół. Było tam miejsce na trzy plakaty: kin Polonia, Awangarda i
któregoĻ jeszcze. Podobna gablota była teŜ koło Dworca Zachodniego. Jako dzieciaki
stawaliĻmy tam czùsto i podziwialiĻmy plakaty nieosiågalnych filmów, które były dozwolone
od lat 16-tu lub 18-tu. JakoĻ szczególnie został mi w pamiùci plakat «Godzilli kontra
Mechagodzilli»” (Fredek).
„Dokładnie pamiùtam gabloty z plakatami filmowymi koło przystanku i koło Dworca
Zachodniego. Trzecim kinem tam reklamowanym było oczywiĻcie Dworcowe. Z tym Ŝe jego
prezentacja była całomiesiùczna, w postaci porubrykowanego spisu repertuaru, i bez kolorów.
Te gabloty to było wtedy niemal wszystko w rozbudowanej dziĻ ponad wszelkå miarù sztuce
reklamy” (jd).
Gajko Ania
Przyjaciółka mr. „Mieszkała na Rybakach i teŜ oczywiĻcie chodziła do Siódemki. Jej
rodzice nadal tam mieszkajå. Ciotka Ani Gajko była swego czasu wicedyrektorkå Siódemki”
(mr).
Gajko Piotrek
Przez niego Ada Poniatowska straciła dwa przednie zùby.
Galaretka
„W mojej pamiùci szczególnie miłe miejsce zajmuje kolorowa galaretka z bloku.
Sprzedawczyni odkrajała z wielkiej bryły zamówiony kawałek. IloĻç cukru i sposób, w jaki
galaretka ta oblepiała palce były absolutnie nie do pobicia” (DD).
„Galaretka! Z tym, Ŝe ja jå pamiùtam równieŜ w opakowaniach wielkoĻci mniej wiùcej
paczki wiadomych sucharów. Byłem i pozostałem do dziĻ potwornie łakomy na słodycze
(musiałem czymĻ wypełniaç niedobory mleka) i galaretka była bardzo wysoko w moich
rankingach. KiedyĻ jakimĻ szczùĻliwym zbiegiem okolicznoĻci stałem siù właĻcicielem 5 zł (z
rybakiem); kupiłem za nie chyba trzy galaretki. Pierwszå zjadłem natychmiast, ale mnie
zemdliło od tego cukru, jednak byłem przekonany, Ŝe zjem równieŜ pozostałe, jeĻli tylko
pozbùdù siù z nich tego cukru. Wyciågnåłem wiùc z kuchni jakåĻ miskù, nalałem wody i
pozostałe dwie galaretki włoŜyłem tam, liczåc na szybkie rozpuszczenie cukru. Rozpuszczało
siù to pół dnia, które spùdziłem w stresie, bo miałbym siù z pyszna, gdyby rodzice odkryli te
trzy galaretki. W koĤcu trochù siù ten cukier roztopił, ale w sumie zrobiło siù takie
obrzydlistwo, Ŝe na myĻl, Ŝe to ruszù... W tej sytuacji sprytnie sprezentowałem jednå
galaretkù siostrze jako wielkie poĻwiùcenie i łaskù, natomiast drugå, której juŜ nie chciała,
daliĻmy psu Kruczkowi, który gdzieĻ jå zawlókł. Sporo nabrałem rozsådku i doĻwiadczenia
po tej przygodzie z galaretkå, choç tak naprawdù tylko w odniesieniu do galaretek, które
ciågle lubiù, ale z zupełnie mi obcym umiarkowaniem. W trochù póŚniejszych czasach
zajadałem galaretki owocowe o kształcie półkolistym, pomaraĤczowe i Ŝółte-cytrynowe.
Musicie ten rodzaj pamiùtaç.” (jd).
„Takie Ŝelatynki w grubym cukrze teŜ pamiùtam. Zawsze je oblizywałem najpierw z
cukru, i dopiero potem zjadałem” (mamut).
Gerwazy
MåŜ woŚnej szkolnej. WłaĻciciel „OĻwiùcimia” (ogrodu za boiskiem szkolnym).
Godlewski Janusz
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Kolega Fredka i Ryby starszej.
Goldau albo Goldan
„Nie mogù sobie przypomnieç, jak dokładnie brzmiało jego nazwisko: czy Goldau, czy
moŜe Goldan? W kaŜdym razie był on ministrantem w KoĻciele Garnizonowym,
szczególnym ministrantem, bo wypijał wino mszalne, brał z tacki i w ogóle nieŚle rozrabiał.
Raz go ksiådz albo koĻcielny gonił aŜ do tunelu miùdzy Grunwaldzkå i Bałtyckå” (Fredek).
Goleniowski Andrzej
Kolega z klasy Iwony i jf, rocznik 1966/67; mieszkał na Alei Przyjaciół 41. „To on
organizuje spotkania naszego rocznika, zresztå wraz ze swojå starszå siostrå Krysiå, takŜe
absolwentkå Siodemki” (jf).
Golus Krysia
„WłaĻnie mija (30 kwietnia 2005 r.) 30-ta rocznica Ļmierci Krysi. Zginùła na przejĻciu dla
pieszych koło przystanku autobusowego na skrzyŜowaniu Bałtyckiej z Jeziornå. Z Krysiå
chodziłem do przedszkola. PóŚniej chodziła do mojej såsiedniej klasy w szkole. Mieszkała na
Al. Przyjaciół. Wszystko wydarzyło siù w sobotnie popołudnie. Przyjechała autobusem,
wyszła z niego i przechodziła przez ulicù na przejĻciu dla pieszych. JakiĻ samochód
wyprzedzał autobus. Potråcił Krysiù. Poleciała kilka metrów i uderzyła w asfalt. Nie wiem,
czy zmarła od razu, czy póŚniej w szpitalu. To był szok dla całej szkoły i całego osiedla.
Nawet dziĻ, trzydzieĻci lat po tym wypadku, myĻlù zawsze o tym mijajåc (zawsze w wolnym
tempie) jakikolwiek stojåcy autobus. O samochodzie, który spowodował wypadek, kråŜyły
póŚniej pogłoski, Ŝe to była «czarna Wołga»” (Fredek).
„Nie wiedziałem, kto wtedy zginåł. Ale pamiùtam damskie buty pozostawione na asfalcie.
Przyszedłem na przystanek chwilù po odjeŚdzie karetki” (miki).
„TeŜ coĻ mi siù w pamiùci kołacze na ten temat, ale niestety, Ŝadnych informacji
konkretnych nie mam. Co do czarnej Wołgi, to podobno to taka miejska legenda. KråŜyła po
całej Polsce. Choç kto wie... MoŜe byç w niej jakieĻ ziarno prawdy” (mamut).
„Wypadek Krysi pamiùtam; ogromnie to przeŜyłam, a najbardziej przeraŜała mnie ta
czarna Wołga. To był bardzo smutny okres” (karolina).
Gonkiewicz Bartosz
Kolega Jacka Poniewierki. Siódemkù ukoĤczył w roku 1990, w klasie właĻnie z Jackiem
Poniewierkå.
Góralska Barbara
KoleŜanka LP.
Górki
Znajdowały siù w lesie, blisko toru saneczkowego i były Ļwietnym miejscem do zjazdów
saneczkowych i narciarskich. „Górki miały swoje nazwy, a mianowicie: WståŜka, zwana teŜ
dumnie Torem Bobslejowym (w drugå stronù od toru), niå siù dojeŜdŜało do Mewy, a na
górze Mewy były dwie górki: Zajåc (do ul. Morskiej – było tam trochù wypadków, a raz,
niestety, saneczkarz zginåł pod kołami samochodu) i Diabeł (w kierunku Al. RóŜ). No i były
jeszcze Trzy Korony do Długiego i na koĤcu Długiego Cztery Stopnie (górka słaba, bo
nasłoneczniona). Ale najwiùkszy dreszczyk emocji był na Wilczej (przy Łynie); jak ktoĻ był
ciapa, to gubił narty w rzece. Teraz zimå górki så puste, moŜe ze dwie pary sanek na torze, a
cała reszta zamarła” (DD).
„Do pełnego wykazu górek dopisujù jeszcze ĺmierç. Była zaraz obok toru” (LP).
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„Jest teŜ jeszcze Mrówcza (koło ĺmierci) i Zakrùt (teŜ tam). Te górki to Ļmieszna sprawa,
bo moja Ŝona jest z Beskidów i miała niezły ubaw, jak jej pokazywałem te nasze górki” (DD).
„Idealna i reprezentatywna trasa do zwiedzania górek byłaby nastùpujåca: wejĻcie do lasu
od strony nieczynnego przejazdu kolejowego na tor saneczkowy, po przejĻciu płaskiej czùĻci
toru skrùt na ĻcieŜkù w lewo i po 50 metrach ĻcieŜkå w górù (to tak zwana ĺmierç), potem
podejĻcie na wierzchołek toru i zejĻcie na drugå stronù góry w dół ĻcieŜkå, która kiedyĻ
nazywała siù WståŜka. Na dole ĻcieŜka rozdwaja siù na prawo i lewo, trzeba pójĻç w prawo,
aŜ dojdzie siù na wierzchołek Zajåca; zejĻcie w kierunku Morskiej i Diabła na tyły Al.
Przyjaciół” (DD).
„KiedyĻ padło pytanie o nazwù górki od toru saneczkowego w stronù Długiego – to
Mrówcza” (Zbyszek). „Zaraz, zaraz, Mrówcza to była górka za betonówkå i koĤczyła siù
przed samå Łynå. Bywało, Ŝe wielu amatorów białego szaleĤstwa koĤczyło zjazd w rzece”
(LP). „Jak moŜecie tak myliç górki? Mrówcza to górka (w lecie ĻcieŜka) równoległa do toru
saneczkowego. Czubek Mrówcza ma wspólny ze ĺmierciå, tyle Ŝe ĺmierç jako prostopadła
do toru koĤczy siù na tym właĻnie torze (w miejscu, gdzie siù zaczyna jego płaski odcinek).
OczywiĻcie ĺmierç, jak sama nazwa wskazuje, była zdradliwa, rzadko człowiek miał tyle
szczùĻcia (i noĻnego Ļniegu), Ŝeby dojechaç do toru. Wracajåc do Mrówczej, to do jazdy była
słaba, bo ze Ļniegu wyłaził piach, a do tego była z korzeniami i w kształcie niewygodnej
rynienki. Jak ktoĻ miał szczùĻcie, to dojeŜdŜał do koĤca, czyli do drogi prowadzåcej od
przejazdu kolejowego w głåb lasu. WståŜka to faktycznie odjazd z toru saneczkowego w
drugå stronù (WståŜka łåczyła siù z Mewå). Co do górki przy Łynie, to nazywa siù ona
Wilcza (sam widziałem wpadajåce do rzeki narty – na szczùĻcie bez narciarza)” (DD).
„Cholera, coĻ nam siù zaczyna kiełbasiç z tymi górkami. Leszek mówił o Mrówczej za
betonówkå, a to chyba w zupełnie innym kierunku niŜ Mrówcza Daniela. On z kolei mówi o
Mrówczej koło toru saneczkowego. Sytuuje jå w miejscu, gdzie według mojej znajomoĻci
górkowej topografii była górka zwana chyba śbiczå lub Rysiem. CoĻ nie tak chyba takŜe z tå
ĺmierciå. ĺmierciå nazywaliĻmy na poczåtku lat 70-tych tù równoległå do toru po jego prawej
stronie patrzåc od szczytu. W tej sytuacji moŜe ta prostopadła do toru to właĻnie Mrówcza?”
(WSKH). „Fakt; śbicza albo RyĻ teŜ mi siù kojarzy z okolicå ĺmierci” (DD). „OczywiĻcie
DD ma racjù! Zupełnie pomyliłem obydwie górki” (LP).
„Chciałabym powiedzieç, Ŝe latem tego roku miałem okazjù, dziùki uprzejmoĻci WSKH,
przejechaç siù po tych wszystkich górkach starym dobrym motocyklem polskiej produkcji.
Mimo strasznej ulewy, las był wspaniały. ĺmierç, tor saneczkowy, Mewa, Diabeł wyglådały
jak dawniej, tylko miałem wraŜenie, Ŝe tam juŜ nikt nie zaglåda. Wszystko zaroĻniùte
krzewami. Ale mimo wszystko chùtnie jeszcze powtórzù takå przejaŜdŜkù, i to zarówno w
wersji motocyklowej, jak i saneczkowej. I jeszcze jedna sprawa: czy pamiùtacie tego wariata,
który sypał popiołem Diabła. Było to dla nas wtedy mało zabawne, a mówiåc wprost: wredne
i oburzajåce” (LP).
„Jeszcze w sprawie nazwy górek: na koĤcu Jeziora Długiego så Cztery Stopnie (a nie –
jak niektórzy twierdzå – Trzy). Jest to zresztå górka absolutnie dziadowska do jazdy – duŜo
piachu, nasłoneczniona i w miarù płaska, za to z korzeniami na dole. Jedyny powód do tego,
Ŝe na niej jeŚdziliĻmy, to pretekst do chodzenia w poprzek po lodzie przez Jezioro Długie.
Podobnie marne były Trzy Korony” (DD). „Zgadza siù: Cztery Stopnie a nie Trzy.
Potwierdziła to mama, która twierdzi, Ŝe pamiùta, jak w latach 50-tych zjeŜdŜała z niej na
misce” (gd).
„ĺmierç to była bardzo wypadkowa górka z drzewem na dole poĻrodku toru jazdy. KiedyĻ
zimå bywały w lesie całe tłumy saneczkarzy, teraz to juŜ rzadkoĻç” (Zbyszek). „I ja bardzo
lubiłam szalone zabawy w lesie za budynkami i stacjå benzynowå, na górce Diabelskå
zwanej. WłaĻnie na niej (jadåc na brzuchu – był konkurs, kto dojedzie najdalej) złamałam
sobie obojczyk” (karolina).

65
MoŜna mieç nadziejù, Ŝe dzieci w Siódemce uczå siù dziĻ na geografii ukształtowania i
nazewnictwa terenów górzystych wokół Jeziora Długiego, a zwłaszcza w rejonie toru
saneczkowego. Innym szkołom w Polsce, UE, USA itd. teŜ by to nie zaszkodziło, szczególnie
Ŝe nie wszystkie niejasnoĻci zwiåzane z górkami zostały rozstrzygniùte, i to nawet przez
Ļwiatowych w tej kwestii ekspertów (DD, gd, LP, WSKH, karolina).
Grefkowicz Marek
Przezwisko Plastek. Kolega mir-mura; rocznik 1981/1982.
Grundig
„WłaĻnie włåczyłem magnetofon TK 145 de luxe Grundig. Magnetofon stoi od bardzo
dawna nie uŜywany, ale działa. Pamiùtacie ten typ? To jeden z pierwszych szpulowych
«czteroĻcieŜkowców». JakieŜ to były przy tym sprzùcie prywatki” (Zbyszek).
„CzteroĻcieŜkowy Grundig (koniecznie czteroĻcieŜkowy, bo były takŜe dwuĻcieŜkowe) to był
prawdziwy kultowy nastùpca kultowego Bambino” (jd).
„Co do magnetofonów, to pierwszy magnetofon, jaki pamiùtam, to był kupiony przez
dziadka jedno-kasetowy magnetofon Grundig. Pamiùtam, Ŝe miał srebrno-czarnå obudowù z
wysuwanå råczkå-uchwytem u góry. Miał duŜy prostokåtny czerwony przycisk, który słuŜył
do nagrywania. Z boku magnetofonu znajdował siù srebrny prostokåt siateczki mikrofonu.
Pamiùtam, Ŝe miałem chyba 7-8 lat, gdy dziadek go kupił” (mamut).
Grunwaldzka
Ulica. PrzedłuŜenie Bałtyckiej (patrzåc od strony Jeziora Długiego). Zaczyna siù od tunelu
przy Dworcu Zachodnim, a koĤczy przy MoĻcie Jana. Grunwaldzka była zawsze bardzo
interesujåca; mnóstwo na niej było i jest sklepów, i punktów usługowych (co teraz szybko siù
zmienia, jeĻli chodzi o branŜe), i targowisko, i róŜne inne rzeczy, a takŜe administracja
Osiedla nad Jeziorem Długim. Grunwaldzka była naszymi wrotami do miasta (bo tak w
skrócie mówiło siù na ĺródmieĻcie), no i ma od swej połowy pasjonujåcy (szczególnie w
czasach kursowania tramwajów) spadek, choç patrzåc od drugiej strony: podjazd, i to on
sprawiał kiedyĻ szczególne kłopoty tramwajom, aczkolwiek i autobusy miały z nim swoje
udrùki.
Grzyby
Spore iloĻci grzybów rosły dawniej od razu po drugiej stronie mostu na Jeziorze Długim
(szczególnie, gdy poszło siù w lewå stronù) oraz takŜe od razu, gdy siù wchodziło do lasu na
przedłuŜeniu Alei Przyjaciół.
„W mojej rodzinie panowało zawsze duŜe uwielbienie dla grzybów i bardzo czùsto
chodziliĻmy zbieraç je na drugå stronù jeziora. Gdy po przejĻciu przez most skrùcało siù w
lewo, moŜna było w dawnych latach znaleŚç całkiem sporo. Ciekawe jest to, Ŝe na poczåtku
był kawałek lasu, w którym masowo rosły olszówki. Tych grzybów nie zaleca siù zbieraç, ale
w mojej rodzinie z dziada pradziada istniała tradycja uznania dla olszówek, zbierania ich i
zjadania. Moja babcia robiła je jako duszone oraz marynowane, i nigdy nikomu nie
zaszkodziły (babcia CywiĤska doŜyła prawie 90-tki i zmarła na poczåtku tego roku, inni –
odpukujù – teŜ siù majå nieŚle). Próbowałem póŚniej samodzielnie, gdy byłem starszy,
zgłùbiç problem olszówek, gdyŜ dziadkowie nie chcieli nic tłumaczyç i pogardliwie reagowali
na moje wåtpliwoĻci co do olszówek. W atlasach grzybów wyczytałem, Ŝe istniejå trzy
gatunki olszówek i jeden od biedy moŜna zjadaç, ale trudno go odróŜniç od innych. Wychodzi
ståd, Ŝe w mojej rodzinie przechodziła z ojca na syna równieŜ umiejùtnoĻç wychwytywania
właĻciwych olszówek. Prawdù mówiåc, ja jå chyba jednak juŜ zatraciłem i nie przeniosłem na
moich synów. Poza okolicami Jeziora Długiego nigdy nie zbierałem juŜ olszówek, a tam od
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doĻç dawna juŜ ich nie ma. Interesujåce, Ŝe z kolei BoguĻ Molenda wysoko cenił surojadki,
zwane takŜe gołåbkami, które ja miałem za truciznù. No i dodam, Ŝe wokół Jeziora Długiego
bywały równieŜ – w sporych iloĻciach – podgrzybki, koŚlaki i koŚlaki czerwone, do których
nie sposób mieç jakichkolwiek wåtpliwoĻci” (jd).
„Ja teŜ jadałem kiedyĻ olszówki znad jeziora i nigdy mi nic nie było. Moi dziadkowie
zbierali te grzyby teŜ za mostem; pamiùtam, Ŝe olszówki rosły w takich iloĻciach, Ŝe moŜna je
było koså ciåç. Na pewno znacie jezioro śbik albo Podkówka; tam rosły lepsze grzyby, ale
było juŜ dalej od domu. PóŚniej, gdy byłem juŜ trochù zmotoryzowany, jeŚdziliĻmy na grzyby
do GryŚlin; mój kolega miał tam rodzinù w samym Ļrodku ŁaĤskiego Imperium. Tam to
dopiero były grzyby!” (LP).
Guma
„Czy za waszych czasów dziewczyny nie skakały masowo przez gumù (czyli grały w
gumù)? U nas na przerwach miùdzy lekcjami nic innego siù nie działo, tylko to skakanie: albo
na korytarzach, albo na boisku, jeĻli pozwalała na to pogoda, a po lekcjach na podwórkach, w
ogrodach i w innych porùcznych miejscach” (mr).
Gutkowski Marek
Siódemkowicz, a poza tym był załogantem Ŝeglarskim johninma na Warmii. „Marek
Gutkowski studiował póŚniej na WSP i do dziĻ mieszka w Olsztynie, o ile siù nie mylù na
Starym MieĻcie. Ja kiedyĻ teŜ pływałem w Warmii, byłem załogantem, a na sternika
mówiliĻmy «Nuna». Nie pamiùtam dokładnie, jak siù nazywał, ale na pewno chodził do
naszej szkoły” (zyby). Szybko przypomniano, Ŝe Nuna to Darek MarczyĤski.
Gwozdek Krzysztof
Czyli Krzysiek G., Krzysiek, a takŜe kgg. Syn jednej z sióstr Lewandowskich. Mieszkał
na Alei Przyjaciół 32. Siódemkù rozpoczåł w roku 1974, a skoĤczył w 1982. Aktywny
usczstnik Ŝycia podwórkowego, szkolnego, a potem (choç z przerwami) forumowego. Teraz
mieszka na Zatorzu. Jako kkg odezwał siù raz, ale w jakŜe waŜnej sprawie, wspominajåc
wùgiel i koks zrzucany przed sezonem zimowym (grzewczym) na chodniki Alei Przyjaciół, a
potem przerzucany do piwnic.

H
Hale
Chodzi o hale targowe. „Te hale były ze dwa przystanki przed Dworcem, ze sto metrów w
prawo po wyjĻciu z tramwaju. Były to hale targowe i to co tam było w latach 60-tych
wydawało mi siù absolutnym i nieogarniùtym bogactwem. Było tam wszystko, choç
szczególnie ŜywnoĻç, w asortymencie, iloĻciach i jakoĻciach nie spotykanych w sklepach.
Kupowało tam siù takŜe Ŝywå kurù albo indyka, no i towarzyszyła temu cała otoczka
rozrywkowa, czyli wata na patyku, baloniki itd.” (jd).
„Od strony ulicy Kopernika, za wejĻciem po prawej stronie sprzedawali pyszne pieczywo,
bułeczki z serem, marmoladå, jagodami... CałoĻç hal pachniała rybami, miùsem i potem
krùcåcych siù ludzi” (Zbyszek).
„Hale musiały byç w okolicach Rynku Pułaskiego i ulicy Kajki” (jd). „Nawet na pewno
na pl. Pułaskiego, dziĻ jest tam Manhattan” (Andulka). „Miùdzy KoĻciuszki i Kopernika.
Jadåc tramwajem numer 1 od Jeziornej wysiadałeĻ na przystanku w okolicach Samowara i
Dåbrowszczaków. SzedłeĻ Kajki do Placu Puławskiego. Nastepny przystanek był przed pl.
Bema i kolejny przy Dworcu Głównym. O ile pamiùtam, bilet ulgowy kosztował 20 gr. No
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cóŜ, coĻ przeminùło, coĻ odeszło. Ten klimat tramwaju, zgrzytajåcego na zakrùtach,
trzùsåcego niemiłosiernie, dzielnie wspinajåcego siù pod Grunwaldzkå pozostał tylko we
wspomnieniach, ale tam pozostał na zawsze. Tak jak stara Hala Targowa, KoĤski Rynek i
klimaty wielu innych miejsc bliskich kaŜdemu Olsztyniakowi” (Zbyszek).
Hanowski
Ksiådz. „WłaĻnie przeczytałem w Gazecie o tablicy poĻwieconej ks. Hanowskiemu, który
Ŝył 96 lat. Pamiùtam go, jak spowiadał w czasie rekolekcji w koĤcu lat 50-tych. Czy wiecie,
Ŝe wtedy, po odwilŜy paŚdziernikowej w 1956 r., na wiosnù, było kilka dni wolnych od lekcji
z okazji rekolekcji? Uczniowie z Siódemki chodzili dwa razy dziennie do katedry. W
miùdzyczasie moŜna było poszaleç na dworze. Ks. Hanowski był wielkim człowiekiem i
słusznie naleŜy siù mu tablica za wynegocjowanie od Ruskich, Ŝeby nie niszczyli olsztyĤskich
koĻciołów. Z drugiej jednak strony był postrachem uczniów jako spowiednik, bo po pierwsze,
był prawie głuchy, a po drugie, straszył piekłem” (czlowiek)
Harcerstwo
„WiùkszoĻç z was na pewno naleŜała do harcerstwa. Było ono zresztå nierozerwalnie
zwiåzane ze szkołå. NaleŜałem do harcerstwa przez wiùkszoĻç mojej edukacji w Siódemce.
W szóstej klasie moja działalnoĻç, jak i przynaleŜnoĻç do harcerstwa, dobiegła jednak koĤca.
Było to zwiåzane ze zmianami kadrowymi, jak i programowymi w tym ruchu. Nowi
druŜynowi (a zwłaszcza druŜynowe) i harcmistrze zaczùli bowiem wprowadzaç «czerwonå
ideologiù» w harcerskie programy. Mój ojciec, który sam naleŜał swego czasu do harcerstwa
uwaŜał, Ŝe ta organizacja powinna byç apolityczna. Gdy mój rodzic zorientował siù jak
wyglåda nowa działalnoĻç harcerska, stwierdził, Ŝe nie bùdzie mu nikt przerabiaç syna na
materiał na ZSMP-owca! W ten oto wiùc sposób przestałem byç harcerzem. Okres
poprzedzajåcy zmiany był jednak okresem bardzo fajnym i wspomnienia tego okresu så
Ļwietne i miłe. Jak kaŜdy harcerz, zaczynałem od bycia zuchem. Zielony mundurek, lilijka,
czerwony beret i chusta były naszym ubiorem. PoznawaliĻmy nowe piosenki, historie, no i
bawiliĻmy siù setnie. Z utùsknieniem wyczekiwaliĻmy momentu, w którym przeistoczymy siù
w harcerzy, których piersi bùdzie zdobiç stalowy krzyŜ harcerski z napisem «Czuwaj» (krzyŜ
ten, jak wam wiadomo, róŜnił siù tym od przedwojennego krzyŜa harcerskiego). KaŜdy
harcerz nosił pas z ozdobnå klamrå, sznur u lewego ramienia, no i oczywiĻcie miał
przytroczonå do pasa nieodzownå finkù (byłem zresztå dumnym właĻcicielem aŜ trzech
sztuk). Nieodzownå czùĻciå aktywnoĻci harcerskich było zdobywanie sprawnoĻci. Nie
pamiùtam za wiele owych sprawnoĻci, ale jeĻli siù nie mylù były takie miùdzy innymi
sprawnoĻci jak: recytator, Ļpiewak, historyk, prasłowianin itd. WłaĻnie ze zdobywaniem
sprawnoĻci prasłowiaĤskiej mam zwiåzane jedno z najlepszych moich wspomnieĤ
harcerskich. A wiùc:
Nasza niewielka grupa harcerska miała dwóch wesołych i energicznych druŜynowych
(imion niestety nie pamiùtam). Mieszkali oni podobno w okolicach szkoły. DruŜynowi
postanowili któregoĻ dnia, Ŝe bùdziemy zdobywaç sprawnoĻci słowiaĤskie. Jednym z
punktów zdobywania tej sprawnoĻci było zrobienie leĻnego schronienia. DruŜynowi ustalili
wiùc, Ŝe wybudujemy ziemiankù. W Miejskim Lesie, około kilometra od szkoły, znaleŚliĻmy
odpowiednie na ten cel miejsce. Była nim pokaŚna dziura w ziemi. W dodatku leĻny teren
dookoła był nieŚle zaroĻniùty roŜnego rodzaju chaszczami, ukryty przed wĻcibskimi oczami
spacerujåcych po lesie ludzi. Dziura w ziemi była o tyle Ļwietnym poczåtkiem na
przygotowanie ziemianki, Ŝe trochù oszczùdzała nam wstùpnego kopania, no ale kopaç trzeba
było. Na poczåtku kopanie szło nam powoli. ĺciółka leĻna, butwiejåce gałùzie i roĻlinnoĻç nie
sprzyjały kopaniu. Pod Ļciółkå leĻnå jednakŜe był Ŝółty piasek, który kopało siù juŜ Ļwietnie.
Mimo iŜ dziura była spora, zabrało nam ze trzy dni, zanim otwór w ziemi był odpowiedniej
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wielkoĻci dla naszych celów. OczywiĻcie nastùpnym krokiem konstrukcji ziemnego
schronienia było zdobycie budulca na dach. Z tym jednak nie było wiùkszego problemu. Las
bogaty był w pociùte pnie i powalone drzewa. Naszym druŜynowym było jednak tego mało.
Niedaleko od miejsca, gdzie budowaliĻmy nasze leĻne schronienie, druŜynowi natrafili na
czùĻciowo złamanå martwå juŜ sosnù. Sterczåcy pieĤ miał dobre 6 metrów wysokoĻci i parù
gałùzi sterczåcych po kilku stronach. Decyzja zapadła szybko. PieĤ drzew stanowił Ļwietny
materiał na budowù. Trzeba było tylko Ļciåç drzewo (bùdåc w bardzo młodym wieku, nie
mieliĻmy wówczas pojùcia, Ŝe łamiemy jakiekolwiek leĻne prawa). PieĤ był jednak gruby i
mimo Ŝe byliĻmy uzbrojeni w kilka siekierek i toporków, Ļcinanie drzewa zabrało nam dobrå
godzinù. Na przemian kolejni harcerze z liczåcej około 12 osób grupy Ļcinali drzewo.
Siekierki przechodziły z råk do råk. Drzewo powoli poddawało siù młodym drwalom.
DruŜynowi przejùli pałeczkù (czyli siekierù) w robocie nad Ļcinaniem drzewa w ostatnich
dwóch minutach. Wióry drewna sypały siù gùsto dookoła pnia. Las wypełniał siù miarowym
stukiem siekier. Gdy los drzewa był juŜ przesådzony, pieĤ został mocno pchniùty i potùŜna
kłoda zwaliła siù z hałasem w leĻnej gùstwinie. ByliĻmy dumni – uwaŜaliĻmy, Ŝe
dokonaliĻmy wielkiego czynu, pokonujåc drzewo. Z radoĻciå zabraliĻmy siù za odcinanie
wystajåcych gałùzi. Wkrótce pieĤ był gotów do transportu. Tu jednak pies był pogrzebany,
czyli pojawił siù kłopot. PieĤ był straszliwie ciùŜki i wiele trudu musieliĻmy włoŜyç, a potu
wylaç, zanim pieĤ wylådował na szczycie naszej wykopanej dziury. Po przygotowaniu dachu
zaczùliĻmy z kolei uszczelniaç szpary w nim mchem i liĻçmi. Nastùpnie zabraliĻmy siù za
maskowanie terenu, aby jeszcze lepiej uchroniç go przed wĻcibskimi oczami. Nawet wióry
dookoła Ļciùtego pnia zostały oczyszczone, a pieĤ przykryty został liĻçmi, mchem i igliwiem.
Pamiùtam, iŜ we wnùtrzu ziemianki porobiliĻmy coĻ w rodzaju półek, na których stawialiĻmy
Ļwiece, aby nie tonåç w ciemnoĻciach. Oprócz nas ziemianka dawała schronienie Ļlimakom,
które czùsto tam potem znajdowaliĻmy. Ziemianka stała siù naszå bazå. Była niczym
schronienie partyzanta, który jak nocny zwierz chronił siù w niej w ciågu dnia, aby w nocy
wyjĻç na zewnåtrz i znienacka zaatakowaç wroga. SpotykaliĻmy siù w niej, aby kontynuowaç
zdobywanie sprawnoĻci prasłowian. KonstruowaliĻmy dzidy, łuki i strzały. Pamiùtam, iŜ mój
łuk naleŜał do wyjåtkowych. Był wprawdzie – jak kaŜdego z nas – domowej produkcji, ale
materiał uŜyty do jego konstrukcji był raczej niespotykany. Jako jedyny byłem bowiem
właĻcicielem łuku zrobionego z bambusa. Mój tata poĻwiùcił na jego zrobienie jednå ze
swych starych wùdek. Wiem, wiem: od kiedy to prasłowianie biegali po lesie za zwierzynå z
bambusowym łukiem? Okazało siù, Ŝe przynajmniej ich potomkowie jednak mogli. Łuk był
wyjåtkowy, aczkolwiek do najlepszych nie naleŜał, poniewaŜ trudno było go naciågnåç.
LeĻne zabawy były wyjåtkowe i mocno utkwiły mi w pamiùci. Zbiórki harcerskie i nowe
sprawnoĻci zakoĤczyły siù jednak, gdy któregoĻ dnia druŜynowi oznajmili nam, iŜ zostali
powołani do «woja». Nastùpstwem ich odejĻcia były teŜ zmiany kadrowe i programowe, o
których juŜ wczeĻniej wspomniałem. No i moja harcerska przygoda zakoĤczyła siù. Wiem, Ŝe
niektóre z opisanych przeze mnie sytuacji nie powinny moŜe mieç nawet miejsca i wyglådajå
na ewidentne łamanie zasad bezpieczeĤstwa, ale to właĻnie była czùĻç mojego dzieciĤstwa.
Co do naszej ziemianki, to została w koĤcu pozostawiona sama sobie. Z tego, co wiem została
odkryta przez okoliczne moczymordy i zamieniona na pijackå melinù. LeĻna wilgoç i natura
dokonały reszty. Ale wspomnienia zostały. Mimo Ŝe odszedłem od harcerstwa, to zawsze
jednak solidaryzowałem siù z harcerzami i nadal uwaŜam, iŜ jest to Ļwietna organizacja, która
uczy i pozwala rozwijaç młode umysły w sposób, w jaki szkoła nigdy tego nie zrobi”
(mamut).
„Istnieli równieŜ harcerze wodni. W trzeciej lub czwartej klasie zaprosili nas tacy harcerze
na Ŝaglówki. DruŜynowy Stanisław Kowalski chciał zorganizowaç nowå grupù. UczyliĻmy
siù wiåzania wùzłów, ŜeglowaliĻmy na Omegach. Na poczåtku kaŜdy był pełen zapału, ale po
kilku miesiåcach czy nawet tygodniach zostało nas moŜe oĻmiu czy dziesiùciu. W zimie
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«skrobaliĻmy» te drewniane Omegi. W nastùpnych latach dostaliĻmy nawet trzy nowe
Optymistki. śeglarstwo było dla nas najwaŜniejsze. No a z drugiej strony, równieŜ nosiliĻmy
fajne i wyjåtkowe mundurki (takie marynarskie). Na apelach w szkole staliĻmy obok
normalnych harcerzy (chociaŜ «szarakami» trochù pogardzaliĻmy). Ideologii nie było Ŝadnej,
za to były obozy Ŝeglarskie i moŜliwoĻç robienia patentów Ŝeglarskich, pływanie na
Optymistkach lub Omegach, a w przyszłoĻci nawet moŜliwoĻç pełnomorskiego rejsu na
Zawiszy Czarnym (łódŚ szkoleniowa harcerzy na Bałtyku). Na 1 Maja dostawaliĻmy
zwolnienie ze szkolnych uroczystoĻci, bo niby szliĻmy z harcerzami wodnymi. Drzew nie
ĻcinaliĻmy. Podczas obozu co najwyŜej suche gałùzie zbieraliĻmy. A nasze zdobywane
sprawnoĻci to: pływak, wioĻlarz, bosman, szkutnik, kuk, junga, młodszy sternik. Bùdåc w
Olsztynie, staram siù zawsze zaglådnåç do klubu. W tym roku teŜ byłem w hangarze. Tam siù
prawie nic nie zmieniło. Nawet zapach jest taki sam jak trzydzieĻci lat temu” (Fredek).
„Jednå z druŜynowych harcerskich była córka polonistki, nie Ŝyjåcej juŜ pani Henryki
Maszendy. Jej imienia juŜ nie pamiùtam. Mieszkały naprzeciwko domu, gdzie zamieszkiwali
nauczyciele, m. in. Filut. Z niå równieŜ budowaliĻmy, jeszcze jako zuchy, ziemny bunkier w
lesie. RobiliĻmy nawet podziemny przekop z jednego dołu do drugiego. DziĻ to chyba
niewyobraŜalne, bo uznane zostałoby za zbyt niebezpieczne. Do dziĻ w lesie, około 500
metrów od wejĻcia do lasu, po prawej stronie drogi, jest zagłùbienie w ziemi. Jednak w koĤcu
uznałem wtedy, Ŝe harcerstwo jest jakieĻ podejrzane i nie poszedłem na Ļlubowanie zuchów.
No i tak zakoĤczyłem juŜ na starcie przygodù z harcerstwem” (WSKH).
„Zaskoczył mnie Serek w mundurze harcerskim! Wydaje mi siù, Ŝe harcerstwo w naszej
szkole skoĤczyło siù na nim i pani Pawłowskiej. Były potem wprawdzie próby reaktywacji.
W jednej klasie pani Zera miała jakåĻ druŜynù, ale w mojej nikt nie chciał siù tego podjåç
(zresztå ciùŜko zapracowaliĻmy na to). Próbowała teŜ pani ze Ļwietlicy, ale po kilku
zbiórkach jakoĻ to siù rozlazło. Bardzo liczyłem na wspólny wyjazd na obóz harcerski. Ja
wprawdzie jeŚdziłem juŜ od kilku lat jako «dziki harcerz», tzn. dołåczano mnie do jakiejĻ nie
znanej mi klasy, ale kto choç raz był w takiej sytuacji, ten wie, jak trudno rzeczywiĻcie
dołåczyç do znajåcej siù druŜyny i byç w niej zaakceptowanym przez dwa tygodnie obozu”
(miki).
Harcówka
„Pamiùtam, Ŝe na górze szkoły była harcówka, prowadzona przez p. Romanowicz. To
były wczesne lata 70-te” (LP).
HarnaĻ
Kolega z klasy niektórych, i ze szkoły – wielu. HarnaĻ to przezwisko. Był notorycznie
drugo-, a nawet trzecioroczny, a takŜe bardzo szczupły i wysoki. Wzrostem mógł nawet
rywalizowaç z AD. „Harnasia przeniesiono do nas karnie ze szkoły w Gutkowie. Tam chyba
zawalił rok, potem w mojej klasie teŜ nie zdał. Nie miał właĻciwie kłopotów z naukå, tylko
czasu na niå mu brakowało. Kumplowałem siù z nim gdzieĻ do lat 90-tych, potem zniknåł, ale
odnalazł siù (tak, tak!) na Manhatanie. Przysłał stamtåd fax do młodszego BruliĤskiego z
proĻbå o przysłanie Ļwiadectwa ze szkoły Ļredniej” (miki).
Herdliczko Krzysztof
Kolega gd.
Hokej
Sport namiùtnie uprawiany na zamarzniùtym Jeziorze Długim. „Grałem w tego w hokeja
bez przerwy. ZdobyliĻmy kiedyĻ nawet pierwsze miejsce w Olsztynie. Pamiùtam, Ŝe ci z
Pekinu, nasi przeciwnicy, byli bardzo groŚni, ale daliĻmy im radù” (LP). „Ja równieŜ Ļwietnie
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pamiùtam grù w hokeja na zamarzniùtym Długim i nasze, małolatów, proĻby: tylko bez
rzucania kråŜkiem!” (Krzysiek).
„Atrakcjå zimowå była teŜ gra w hokeja na Krzywym. To było o tyle praktyczne i
wygodne, Ŝe jak zryte zostało jedno pole do gry, to przechodziło siù parù kroków dalej i
odĻnieŜało nowe” (AD).
Hula-hop
W latach 60-tych nastało wĻród dziewczåt istne szaleĤstwo hula-hop, czyli duŜego koła,
krùconego na biodrach. „Miały to koło chyba wszystkie dziewczyny, i nie potrafiłem
wówczas pojåç, jak one to robiå, Ŝe im siù udaje utrzymaç je krùcåce siù na biodrach.
Prawdziwie je podziwiałem. Jak którejĻ rodzice nie mogli kupiç tego koła, to niezawodny
Ogródek Jordanowski miał spory zapas” (jd).
„Co do hula hop, to za moich czasów (poczåtek lat 80-tych) teŜ wszystkie bardzo zgrabnie
krùciłyĻmy biodrami. Naprawdù nie ma w tym nic trudnego. Jednak duŜo wiùkszym
szaleĤstwem było wówczas skakanie przez gumù” (mr).

I
Imieniny
„Kto z was pamiùta obchodzenie urodzin lub imienin w szkole? Ja pamiùtam, Ŝe z reguły
solenizant(ka) rozdawał w klasie jakieĻ słodycze, najczùĻciej cukierki, np. krówki. Sam
wielokrotnie chodziłem po klasie z duŜå papierowa torbå. Zawsze lubiłem takie okazje, nawet
nauczyciele czasem robili to samo, jak mieli urodziny czy imieniny. Zawsze jakoĻ lekcje
szybciej i milej schodziły” (mamut).
„Poza cukierkami w klasie, solenizant urodzinowo-imieninowy zapraszał czasem
najlepszych kolegów i koleŜanki do domu na małe co nie co. Z tych przyjùç – i to był
powszechnie uznany zwyczaj – brało siù to, co zostało dla młodszego rodzeĤstwa” (jd).
ITR, IMA, Powtórka z rozrywki
Jak to siù dziĻ mówi, kultowe audycje radiowe lat 70-tych i 80-tych.
„«Momenty były?». «No masz....! Najlepiej, gdy ona...», itd. Kto to pamiùta? Najpierw
ITR, potem IMA, nastùpnie juŜ tylko Powtórka z Rozrywki” (Zbyszek). „Pewnie, Ŝe
pamiùtam. Ja szczególnie gustowałem w «Samouczku potwornie zdobionym» oraz w
«Serwus jestem nerwus»” (jd).
Iwanowska
KoleŜanka T. B. z osiedla Podlesie.
Izba Pamiùci
WaŜne miejsce w szkole; så tam zdjùcia i inne dokumenty z dziejów Siódemki.

J
J23
„J23. Młodocianym wyjaĻniam: «Patykiem pisane» czyli Jabol. Siódemkowiczom z krwi i
koĻci nic wyjaĻniaç nie trzeba. Tyle siary to człowiek nigdy potem nie konsumował” (ak). „Ja
uwaŜam, Ŝe ta siara zmieszana z podalkoholizowanym sokiem z deptanych jabłek była
całkiem smakowita. Nazywano to teŜ w moich Ļrodowiskach Bełtem, śurkiem, Kwachem
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(nikt jeszcze nie wiedział o KwaĻniewskim). Czy to jest jeszcze robione?” (jd). „Ze składu,
jaki jest podawany na nalepkach butelek wynika, Ŝe SO2 juŜ nie ma, ale wdziùczne nazwy
pozostały. Teraz rekordy popularnoĻci bijå takie nazwy jak Wisienka, Tytan, a przede
wszystkim Byk” (WSKH). „Tak, J23 to było coĻ; ja spoŜywałem najczùĻciej grzane na
biwakach, rajdach, kuligach. I wtedy to było zdecydowanie to” (Zbyszek). „To prawda,
grzane smakowało nawet dziewczynom” (jd). „Na mnie najwiùksze wraŜenie zrobiła
niedawno nalepka na butelce wina o nazwie «Czar Łyny»” (DD).
JabłoĤska Maria
Ze słynngeo rocznika 1965/66. „Marysiù JabłoĤskå pamiùtam doskonale; kilka lat temu
spotkałyĻmy siù przypadkiem i od razu poznałyĻmy siù, mimo Ŝe nie widziałyĻmy siù tyle lat”
(Halina).
Jagusiewicz Ania
Jagusiewiczowie mieszkali na Rybakach, trochù za Jaworskimi.
Janiszewski Krzysiek
Podwórkowy i szkolny kolega WSKH. Natomiast klasowy Zbyszka. Mieszkał na Alei
Przyjaciół 47.
JarzyĤski Jarek
Kolega MW.
Jaskowska GraŜyna
KoleŜanka z klasy Iwony i Ewy T.
Jawka
Motorower. Miał taki LP i robił nim sporo hałasu na osiedlu. LP w ogóle miał dryg do
pojazdów. „Mój pierwszy mechaniczny pojazd to był jakiĻ stary niemiecki motorower. Ciågle
coĻ w nim nawalało, ale był dosyç szybki. Pamiùtam mojå pierwszå jazdù (jeszcze bez karty
rowerowej) na Alei Przyjaciół. Jechałem jakoĻ dziwnie i zauwaŜał to jakiĻ ORMO-wiec, i
gonił mnie motocyklem marki WSK 125 cm od RastaĤskiego, przez Rybaki, aŜ do Siódemki.
Tam mój pojazd zepsuł siù, no i ten ORMO-wiec mnie złapał. Jaka była kara za jazdù bez
uprawnieĤ, niestety juŜ nie pamiùtam (miałem wtedy ok. 11 lat)” (LP).
Jaworscy
Były tam trzy dziewczyny i dwóch chłopaków. Młodszy chłopak miał na imiù Waldek i
zwanym był Polwerkiem. Starszy oŜenił siù z córkå Kierkiewiczów Elå. Jaworscy mieli dom
na Rybakach, blisko Molendy, ale po przeciwnej stronie, i trochù głùbiej w kierunku
przedszkola; kiedyĻ pomalowali go na zielono, co było wówczas pewnå ekstrawagancjå, bo
wszystkie domy na osiedlu były w odcieniach szaroĻci lub Ŝółci. Na wysokoĻci ich domu było
jedno z najlepszym miejsc do łowienia ryb na Długim. Ze starym Jaworskim łowił ryby LP
(zresztå, z kim on nie łowił ryb?).
„Najmłodsze Jaworszczanki były na szkolnej imprezie rocznicowej, emanowały radoĻciå
Ŝycia i optymizmem, aŜ miło było popatrzeç. Z obydwiema odtaĤczyłem zakrùcone taĤce”
(jd).
„Spotkałam Pawła Jaworskiego, mówiłam mu o forum i mam nadziejù, Ŝe zajrzy.
Mieszkał na Rybakach” (ryba 696). Chyba nie zajrzał, a w kaŜdym razie nie ujawnił tego.
Jelewski Sławek
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Przyjaciel z klasy DD i T.B. Powszechnie zwany Sztiopa (i tam o nim kilka informacji).
JesieĤ
„JesieĤ da siù lubiç, o ile nie jest listopadowa. WrzesieĤ z reguły zawsze był fajny: jak nie
gra w piłkù, to zbieranie kasztanów i Ŝołùdzi, a nastùpnie robienie zapałczano-kasztanowych
zwierzåt i ludzików. LiĻcie zawsze głoĻno szeleĻciły pod stopami, a Aleja Przyjaciół czùsto
wypełniała siù białym dymem palonych liĻci. W szkole zajùcia plastyczne były zwiåzane
wtedy zazwyczaj z kolekcjonowaniem kolorowych liĻci czy nawet wklejaniem ich do
zeszytów. Natomiast listopad zawsze był dla mnie jakiĻ smutny i szary” (mamut).
„Ja teŜ pamiùtam, szczególnie z przedszkola na Rybakach, nadzwyczajnå pomysłowoĻç
nauczycielek do róŜnych robótek plastycznych z liĻçmi, kasztanami, Ŝołùdziami i innymi
takimi jesiennymi” (jd).
Jeziorna
Ulica prowadzåca od Bałtyckiej do Jeziora Krzywego i bùdåca naturalnym przedłuŜeniem
Alei Przyjaciół.
„Na Jeziornej, po drodze do Krzywego, najwiùksze moje emocje towarzyszyły
przejazdowi kolejowemu, jakieĻ 150 m przed jeziorem. Gdy byłem mały, uwielbiałem, gdy
szlaban siù zamykał, trzeba było czekaç i przejeŜdŜał pociåg – osobowemu siù machało, a
towarowemu liczyłem wagony; kiedyĻ jeden miał prawie 60. Zapadły mi teŜ na zawsze w
pamiùç idealnie na okrågło przystrzyŜone klony na Jeziornej” (jd).
„Trzy bloki przy Jeziornej så trochù upiorne, nawet jak nie straszå wydobywajåcym siù
dymem z rynien lub z nabudówki na dachu, gdzie w ukryciu nasi młodzieĤcy swego czasu
popijali piwko, jarali szlugi i wrzucali do rynien Ļwiece dymne” (WSKH). „Pamiùtam, Ŝe w
miejscu tych wieŜowców było wczeĻniej bagnisko, piùknie zaroĻniùte i szybko mijane w
drodze na plaŜù miejskå” (jd). „TeŜ pamiùtam, Ŝe zanim postawiono te jedenastopiùtrowe
bloki przy Jeziornej było tam mokradło z paroma wielkim drzewami. Czùsto siù tam
bawiłem” (mamut).
Na rogu Jeziornej i Bałtyckiej było całe lata coĻ w rodzaju centrum handlowego, z duŜym
pawilonem sklepowym w roli głównej. „WłaĻnie rozebrano sklep przy Jeziornej. Gdy wiele
lat temu budowano go, czùsto spùdzaliĻmy czas na tej budowie i nazywaliĻmy jå OZOS”
(Iwona). „Tak jest, sklep Jeziorna-Bałtycka został rozebrany, a na jego miejscu powstał
wiùkszy market w rodzaju Malwy. Ten nowy sklep-market nazwano Bławatek. WłaĻnie robiå
nowe nasadzenia zieleni od strony skrzyŜowania Jeziorna-Bałtycka; zrobiony jest teŜ
chodniczek od sklepu do przystanku, gdzie zawsze ludzie trawù wydeptywali” (Zbyszek). „I
ja potwierdzam, bo zobaczyłem: Na rogu Jeziornej i Bałtyckiej stoi w miejscu dawnego
pawilonu nowy wielki sklep, czyĻciutki i Ļwietnie zaopatrzony (jest piwo w kilkunastu
gatunkach, papier toaletowy w kilku gatunkach, Przekrój, zatrzùsienia miùsa i wùdlin, ale nie
ma klasycznej oranŜady w proszku), jednak wyglåd ma niezbyt gustowny – pospieszne
nowobogactwo” (jd).
Przebudowy, zwiåzane z nowym rondem przy Dworcu Zachodnim, spowodowały zmiany
takŜe na Jeziornej: „Ulica Jeziorna zamkniùta juŜ na całego, to znaczy przy przejeŚdzie. W
minionym tygodniu rozebrali domek dróŜnika i postawili blokady. Skrót z Dajtek na Alejù
Przyjaciół juŜ nieatkualny; przejazd tylko przez nowe rondo lub przez osiedle zwane
Złodziejowem. Miłego urlopu i wypoczynku wszystkim, którzy odwiedzå swoje młodzieĤcze
miejsca” (karolina).
Jezioro Czarne
Jeziorko w parku (Ormowca) po prawej stronie Jeziornej (idåc w stronù plaŜy miejskiej).
Raczej nie do pływania, natomiast do wùdkowania. Podobno dawało siù złowiç w Czarnym
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łososia (choç niektórzy twierdzå, Ŝe tu chodzi o lina) oraz szczupaka, i to na robaka. W budzie
koło Jeziora Czarnego mieszkał pewien dyngol, co pił denaturat.
Jezioro Długie
Wspaniałe jezioro rynnowe (długie, wåskie i głùbokie), wzdłuŜ którego biegnie Aleja
Przyjaciół i Rybaki. W Ļrodku przedzielone drewnianym mostem, a za mostem otoczone
wspaniałym lasem. Bez Jeziora Długiego nic by nie było tak jak było i tak jak byç powinno.
W gruncie rzeczy nie sposób sobie wyobraziç Osiedla nad Jeziorem Długim bez Jeziora
Długiego; równieŜ wszechĻwiat sporo by stracił (a nic nie zyskał) na hipotetycznym
nieistnieniu Jeziora Długiego.
„Przyznam szczerze, choç byç moŜe nie zaskakujåc nikogo, Ŝe moim ulubionym jeziorem
w Olsztynie jest Jezioro Długie. Po pierwsze – jest długie, co sprawia, Ŝe nie sposób go obejĻç
czy przebiec szybko i od razu, Ŝe wiùc ma w sobie odpowiedniå dozù tajemniczoĻci (Ŝe nie
wspomnù tu o drugim dnie, o którym dalej) i niezbùdnoĻci pewnego w nim zapamiùtania siù.
Po drugie – jest wåskie, co czyni je kameralnym i przyjaznym, pozwalajåcym przekrzykiwaç
siù z przeciwległych brzegów i mieç poczucie niemal ogarnialnoĻci go. Choç gdy ktoĻ
posunie siù tu zbyt daleko, to koĤczy jak ci nieszczùĻnicy, którzy nie dopływali z jednego
brzegu na drugi. Po trzecie – så w nim ryby, a wokół grzyby, poziomki, jagody, zajùczy
szczaw (bardzo smakowity), a takŜe leĻne robactwo, zaskroĤce, co daje mu moc Ŝycia, a
nawet przekomarzania siù z łaŜåcå wokół niego gawiedziå. Po czwarte – połowa jego
brzegów poroĻniùta jest lasem, a połowa otwarta (połowa tej drugiej połowy była do
niedawna poroĻniùta imponujåcymi topolami, ale jakaĻ łajza dopuĻciła do ich wyciùcia,
powinno siù jå potorturowaç). Daje to poczucie pełni i syntezy: natury i cywilizacji, mroku i
jasnoĻci, intymnoĻci i przestrzeni, zieleni i błùkitu. Po piåte – nie ma na nim plaŜy (choç
kiedyĻ była, gdyŜ Niemcy nie do koĤca wyczuli Jezioro Długie). PlaŜa zniszczyłaby
wszystkie powyŜsze niezbùdne dwoistoĻci i dwuznacznoĻci Długiego. Po szóste – dało siù
przy samym jeziorze zbudowaç kawałek zupełnie ludzkiego Ļwiata (ulica, asfalt, sklepy,
przedszkole, szkoła, przychodnia, apteka, kiosk Ruchu, a nawet stacja benzynowa i bar
Tramp), które potrafiły nie zaszkodziç jezioru, a bez których nie zostałaby dopełniona jego
doskonałoĻç naszym podziwem. Po siódme – jest na nim most (oczywiĻcie drewniany), który
pozwala wszystkie te dwuznacznoĻci chwilowo uchylaç, ale nigdy nie pozwala ich znosiç (bo
nie moŜna byç zarazem na obydwu brzegach jeziora); poza tym most (a wszystkie mosty –
oczywiĻcie drewniane – były udane i długo dobrze siù trzymały) Ļwiadczy o akceptujåcym
stosunku jeziora do nas, pod warunkiem, Ŝe dopełnimy wskazanych powyŜej warunków
odnoszenia siù naszego doĤ” (jd).
„I ja lubiù Długie. A lubiù je najbardziej dlatego, Ŝe ma tajemnicze, podwójne dno, a jeĻli
to nie jest dla kogoĻ wystarczajåcym uzasadnieniem, to wyjaĻniù to równieŜ zupełnie inaczej:
otóŜ przez całå szkołù podstawowå i Ļredniå (czyli razem 13 lat) byliĻmy zmuszani do
spacerowania, a w póŚniejszym etapie Ŝycia do biegania właĻnie wokół tego jeziora.
Poczåtkowe znudzenie, znuŜenie, a niekiedy wrùcz nienawiĻç przekształciły siù jednak w
koĤcu w sentymentalnå sympatiù zmierzajåcå do uwielbienia” (betis).
„Długie w najgłùbszym miejscu ma 17 metrów, natomiast Krzywe – co warto tu
odnotowaç w imiù encyklopedycznej pełni i precyzji – 46” (WSKH).
Zimå, gdy jezioro porzådnie zamarzło – a dawniej zawsze porzådnie zamarzało – grało siù
na nim w hokeja. Przed wojnå była na Długim plaŜa miejska, a takŜe przystaĤ kajakowa,
dokładnie naprzeciwko domu LP (Al. Przyjaciół 28) i w pobliŜu koszar.
„Moim najwiùkszym przeŜyciem, które do dziĻ pamiùtam, było przejĻcie po lodzie przez
Jezioro Długie wczesnym marcem, kiedy lód juŜ był na wierzchu miùkki i trochù siù zapadał.
WracaliĻmy w ten sposób z koĻcioła garnizonowego skrótem do wyjĻcia koło sklepu na Al.
Przyjaciół” (gd).
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„Pamiùtacie, jak czasami Długie zamarzało bez Ļniegu? Była piùkna tafla lodu, niczym
szyba okna, a przede wszystkim wspaniale widoczne było dno. Nadzwyczajny był takŜe
poĻlizg; grajåc w hokeja trzeba było niekiedy jechaç po kråŜek przez pół jeziora” (LP).
„Jak to jest moŜliwe, Ŝe kiedyĻ przejeŜdŜało siù na łyŜwach pod mostem na Długim, a od
wielu lat juŜ siù nie daje – wody przybyło? Nie raz kåpałem siù w Długim pod pùkniùtym
lodem; choç bywały i takie zimy, Ŝe nie było wcale lodu. Czùsto robiłem doĻwiadczenia, czy
da siù przejĻç po lodzie na drugå stronù; jeĻli siù nie dawało to znaczyło, Ŝe juŜ przybyła Pani
Wiosna, no i wtedy była kåpiel. Najciekawiej jednak wpadłem pod lód na przesmyku
Krzywego, razem z łyŜwami” (Zbyszek).
„Ja teŜ duŜo czasu spùdzałam jeŜdŜåc na łyŜwach po jeziorze i Długim, i Krzywym.
JeŚdziliĻmy od przystanku na Bałtyckiej za most; i teŜ przypominam sobie zimù, kiedy nie
było Ļniegu, a tafla wody zmarzniùta. Było tak parù razy i jeŚdziło siù wtedy wspaniale”
(Iwona).
„DziĻ u mnie rano na termometrze było –24,2. Pamiùtam z lat dziecinnych takie mrozy i
grù w hokeja na Jeziorze Długim. Mieszkałem właĻnie nad Długim i w kaŜdej wolnej chwili
natychmiast byłem na lodzie. Widziałem teŜ z okna, jak był wywoŜony lód (w olbrzymich
bryłach) z J. Krzywego lub J. Czarnego; ten lód był obłoŜony trocinami, a wywozili go
wozacy w zaprzùgu konnym. Czùsto te konie Ļlizgały siù, bo nie mogły podjechaç po
oblodzonej drodze. Bardzo przydatne w te wielkie mrozy były piece kaflowe opalane
wùglem, które w tamtych czasach były w niektórych mieszkaniach (chyba w wiùkszoĻci).
Przy goråcych kaflach dobrze sobie było posiedzieç, ogrzewajåc siù i jednoczeĻnie oglådajåc
TV. Pozostały juŜ tylko po tym wspomnienia, ale jakie!” (Jurek).
„Mnie siù wydaje, Ŝe prawie kaŜdej zimy jezioro zamarzało. To oczywiĻcie było
powodem radoĻci dzieci, które wykorzystywały zamarzniùtå taflù jeziora jako miejsce
zimowych zabaw. Niejednokrotnie zima bywała skåpa w Ļnieg, lecz prawie nigdy w mróz,
czego efektem było zamarzniùte jezioro z perfekcyjnie gładkå powierzchniå. Pamiùtam dwa
lata, kiedy jezioro tak wyglådało. Posiadałem parù łyŜew, które zresztå dostałem na gwiazdkù.
Były to czarne figurówki. Nie miałem niestety hokejówek, co nie było jednak wielkim
problemem, bo wiùkszoĻç z nas miała doĻç «mieszany» sprzùt sportowy. Nie przeszkadzało to
wcale skutecznej grze w hokeja. Wracajåc jednak do zamarzniùtej tafli jeziora... Kilka razy
zaliczyłem całå długoĻç jeziora wraz z mojå siostrå, Ļlizgajåc siù z jednego koĤca na drugi, i
to w Ļwietnym czasie. Nie powiem, Ŝeby to nie było mùczåce, ale frajda była wspaniała.
PoniewaŜ jezioro było czyste, czyli nie zaĻnieŜone, to w wielu miejscach na tafli widaç było
pùkniùcia wywołane przez ciĻnienie mas lodu. Od czasu do czasu było teŜ słychaç na jeziorze
dziwne trzaski. Zawsze wtedy patrzyliĻmy pod nogi w obawie, Ŝe lód pùka. Ale nigdy na
szczùĻcie mi siù nie zdarzyło, Ŝeby lód siù załamał. Pozostawał wiùc tylko moment
nieprzyjemnego uczucia. Zima nie przeszkadzała takŜe wùdkowaniu. Zapaleni wùdkarze
wybijali w lodzie przerùble, najczùĻciej siekierkå, ale od czasu do czasu widaç teŜ było w
uŜyciu Ļwidry, które były o wiele sprawniejsze i szybsze w obsłudze. Raz na jakiĻ czas
spotkaç teŜ było moŜna chłopców z siateczkami, siedzåcych czujnie nad przerùblem i
łapiåcych plankton. Nigdy nie miałem w dzieciĤstwie akwarium z rybkami (za to miałem
chomiki), ale wielu kolegów je miało. Pomagałem im wiùc czùsto łapaç ten plankton jako
karmù dla rybek. Niektórzy z nich łapali go nawet dla sklepów zoologicznych, za drobnå
kwotù oczywiĻcie. Zadziwiajåce było dla mnie oglådaç te mikroskopijne Ŝyjåtka, poruszajåce
siù dziwacznie w lodowatej wodzie.
A oto, co zdarzyło mi siù pewnego razu: któregoĻ zimowego dnia spadł Ļnieg, i to nawet
sporo, dobre 15-20 cm. Zasypało całå taflù jeziora, ale to nam oczywiĻcie specjalnie nie
przeszkadzało, poniewaŜ Ļnieg był wtedy najbardziej ulubionym «materiałem» zabawy dla
dzieci. Na jeziorze powstawały małe odĻnieŜone lodowiska, otoczone wysokimi ĻnieŜnymi
bandami. Niestety ĻwieŜy Ļnieg stwarzał teŜ niebezpieczne sytuacje. Ledwo przymarzniùte
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cienkå warstwå lodu przerùble były czùsto przykryte gruba warstwa Ļniegu w ten sposób, iŜ
nie było moŜliwoĻci je zobaczyç. W takå jednå przerùbel wpadłem któregoĻ słonecznego
dnia. Na szczùĻcie była niewielka i zanurzyłem w lodowatej wodzie tylko jednå nogù. Nie
naleŜało to jednak zdecydowanie ani trochù do rzeczy przyjemnych. Wywróciłem siù i trochù
obiłem, ale Ļnieg osłabił siłù upadku. Wygramoliłem siù szybko z mokrej dziury i zły
wróciłem do domu. Na szczùĻcie byłem blisko domu. DojĻcie zabrało mi moŜe z piùç minut.
WĻciekły jednak byłem, Ŝe tak szybko musiałem wracaç, bo zabawa zaczynała siù dopiero na
dobre rozkrùcaç. Tak wiùc apel do tych, którzy robiå dziury w lodzie: jeĻli takowe przerùble
juŜ zrobicie, to zaznaczcie w jakiĻ sposób lub jakoĻ ogrodŚcie tù przerùbel. Dla mnie ta
przygoda zakoĤczyła siù łykiem strachu, ale dla kogoĻ innego moŜe to siù zakoĤczyç
tragicznie” (mamut).
„Tak rzeczywiĻcie było, Ŝe zimå wiùkszoĻç dzieciaczków nie mogła doczekaç siù
Ļlizgawki od brzegu do brzegu, ale moim zdaniem Długie takim nie sprzyja. W ogóle nie
sprzyja tym, co sobie wobec niego za duŜo wyobraŜajå. Długie jest trochù mrocznå tajemnicå,
dopełniajåcå doskonałoĻç tego rajskiego miejsca na ziemi (gdyby oczywiĻcie nie topole). Ja
nawet na Długie zmroŜone 25-stopniowym mrozem wchodziłem w nastroju co najmniej
lekkiego horroru” (jd).
„Ja bym siù teŜ o mały włos nie utopił, jadåc na sankach z małej górki koło Zbyszka. Nie
zauwaŜyłem przerùbla w kształcie kwadratu. Sanki poszły pod lód, a ja jakimĻ cudem
złapałem siù krawùdzi lodu i ktoĻ mnie wyciågnåł. Miałem chyba 5 lat. Ciekawe, czy te sanki
tam jeszcze leŜå na dnie?” (LP).
„Ostatnio Jezioro Długie wyraŚnie odŜyło zimowo. Lód jest taki, Ŝe moŜna hasaç bez
Ŝadnych obaw. Wiele osób w Ļwiùta to robiło. I powstało, jak kiedyĻ, lodowisko dla
hokeistów. Jest przy zejĻciu nad jezioro, tym bliŜszym mostu. Widziałem jak 25 grudnia
łyŜwiarzy nagrywała telewizja” (WSKH).
Tyle tematyki zimowego Długiego; teraz czas na pozostałe pory roku:
„KiedyĻ nurkowałem w Długim, ale tam jest duŜo brudu, nic nie było widaç. Znalazłem
tylko białå butelka po piwie z napisem (po niemiecku) LeĻny Browar Olsztyn. Mam jå do
dzisiaj, leŜy w piwnicy na Przyjaciół dobrze zapakowana” (LP).
„Nie raz wyraŜałem podziw dla nurkowaĤ LP w Jeziorze Długim. Ja przy mej
nieskoĤczonej miłoĻci do Jeziora Długiego odczuwałem zawsze mistyczny strach wobec
kontaktu z jego wodami. Co prawda, raz próbowałem do niego wejĻç z zamiarem pływania.
Było to tuŜ za mostem po lewej stronie, gdzie była zawsze przytulna polanka i płytki łagodny
brzeg. Wszedłem do kolan i wtedy zobaczyłem pijawki, które tam zawsze były, ale jakoĻ
sådziłem, Ŝe teraz ich nie ma. Wyskoczyłem na brzeg w przekonaniu, Ŝe gdyby pijawka mnie
dopadła, to nigdy bym jej od siebie nie oderwał. Ale waŜniejszym powodem tego strachu były
liczne utoniùcia w Jeziorze Długim (choçby starego Radziuna), o których póŚniej opowiadano
legendy. Szczególnie znana była opowieĻç o facecie z miasta, który gdzieĻ na samym
poczåtku lat 60-tych wybrał siù z rodzinå na spacer nad Jezioro Długie. Szedł sobie z Ŝonå i
dwójkå dzieci od tego miejsca z wiadomym drzewem i przed budynkiem Zwiåzku
Wùdkarskiego (którego jeszcze wtedy nie było) w stronù mostu. I oto gdzieĻ na wysokoĻci
domu LP (Aleja Przyjaciół 28) postanowił, Ŝe teraz przepłynie na drugi brzeg jeziora, a Ŝona z
dzieçmi pójdå dalej do mostu i spotkajå siù juŜ po drugiej stronie jeziora. Nie muszù wam
mówiç, Ŝe facet nie dopłynåł, a rodzina przeraŜona stała po drugiej stronie. Szukano go całå
noc, przyglådała siù temu cała Aleja Przyjaciół. Tå opowieĻciå babcia karmiła mnie od
kołyski do pełnoletnoĻci i dalej, i była to skuteczna nad wyraz metoda uchronienia mnie od
jakiegoĻ wypadku w Długim. Natomiast w Krzywym czułem siù jak ryba w wodzie, w
przekonaniu, Ŝe ono jest właĻnie stworzone do pływania, a nie do podziwiania jak Długie”
(jd).
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„Ja teŜ w Długim z własnej woli nigdy siù nie kåpałem, ale skoro piszå i mówiå dziĻ, Ŝe
jest czyste, skoro siù kapiå, to moŜe trzeba bùdzie kiedyĻ popływaç. We mnie tkwi uraz
brudnego Długiego; moŜe to siù jednak we mnie zmieni. Obecni uczniowie Siódemki tego
«naszego» jeziora nie pamiùtajå i wchodzå do wody bez skrupułów” (Zbyszek).
„Pamiùtam, Ŝe bardzo dawno temu kåpałem siù w Długim (w tym samym miejscu przy
moĻcie i równieŜ na koĤcu «dzikiej» czùĻci jeziora). Tyle tylko, Ŝe było to w wieku mocno
przedszkolnym. Potem miałem juŜ opory i wolałem wùdrowaç dookoła, co mi do dzisiaj
zostało” (ak).
„Nigdy nie nurkowałem w Długim, ba!, nawet palca tam nie włoŜyłem. Nie lubiù, jak na
dnie zalega muł. Mam jednak duŜo znajomych nurków, i Ŝaden z nich nigdy nie znalazł nic
wojskowego pod wodå Długiego. To, co mówiå na ten temat, to tylko miejskie legendy.
Słyszałem równieŜ legendù o samolocie i gåsienicy czołgowej w Likuskim. Wszystko bajki”
(miki).
„Tego lata zauwaŜyłem, Ŝe bardzo licznie odwiedzane jest przez plaŜowiczów umarłe
kiedyĻ pod tym wzglùdem Jezioro Długie. Miejscowi majå jeszcze jakieĻ opory, ale
przyjezdni traktujå to jak miejsce wymarzone, bo jeszcze stosunkowo mało odwiedzane. Przy
moĻcie tworzy siù plaŜa, pojawia siù w wodzie czysty piasek, a woda ma juŜ II klasù
czystoĻci. I tak doczekamy siù za jakiĻ czas, Ŝe padnå okoliczne drzewa, a stok nadbrzeŜny
zamieni siù w pustyniù” (WSKH). „Gdy byłem na imprezie jubileuszowej, to równieŜ ze
zdumieniem zauwaŜyłem plaŜowanie i pływanie w Długim koło mostu. JuŜ parù razy
opowiadałem tu o moim mistycznym strachu przed wchodzeniem do Długiego, a tu proszù –
pùka kolejny mit. Ale wszyscy odpukajcie, Ŝeby nic siù tam nikomu nie stało. Z tym, Ŝe o
pomstù do nieba woła brud i syf panujåcy w tym miejscu: porozrzucane torby-reklamówki,
plastikowe butelki (takŜe na dnie jeziora), papiery i inne dziadostwo” (jd).
Przechodzimy do spraw wùdkarskich:
„KiedyĻ na Długim dobrze brały okonie, szczupaki, liny i duŜe karasie. GdzieĻ w latach
78-81 jakimĻ cudem woda oczyĻciła siù sama, moŜna było wtedy z mostu dobrze widzieç
dno; moŜecie sobie wyobraziç, co tam leŜy (leŜało). Wtedy to właĻnie urzådzaliĻmy połowy
podwodne z kuszå. Pamiùtam teŜ raki, których trochù było, miały one kolor szary, natomiast
na śbiku raki były zawsze czerwone” (LP).
„Kiedy mieszkałem w Olsztynie, wùdkowałem bardzo mało, prawie nic. Choç do dziĻ
zapadły mi w pamiùç połowy na Jeziorze Długim ze szwagrem Molendy. Było to gdzieĻ na
wysokoĻci domu Jaworskich. Karasie oszalały, brały jak głupie po paru sekundach od
zarzucenia. W koĤcu szwagier zrobił na jednej wùdce dwie koĤcówki Ŝyłki i dwa haczyki, i
wyobraŚcie sobie, Ŝe dwa razy złowił po dwa karasie jednym rzutem” (jd). „Dziwnym trafem
ja teŜ miałem swoje miejsce obok domu Jaworskich, równieŜ tak jak wszyscy łowiłem karasie
na dwa haczyki (wydaje mi siù, Ŝe jak siù dwa złapały, to mówili na to «wesele», tak
przynajmniej mówił Walczuk, który, jak powszechnie wiadomo, był zajadłym wùdkarzem, i
chyba jeszcze jest). W tej chwili na Długim så wszystkie (prawie) gatunki ryb, ale co z tego,
jak nas tam nie ma” (LP).
„Według mojej pamiùci, w zamierzchłych czasach w Długim w zasadzie były tylko
karasie, i to trochù zalatujåce zapachowo, ale teraz ryb jest sporo. Jezioro jest czyste (prawie),
zarybiane od lat przez Polski Zwiåzek Wùdkarski, który jest formalnym właĻcicielem
Długiego. Czùsto odbywajå siù zawody wùdkarskie. Jest szczupak, karp i inne. Podobno
nawet oficjalnie moŜna siù kåpaç, lecz przez tyle lat jakoĻ trudno mi siù przestawiç na te
zwyczaje. Topoli Ŝal, ale podobno trzeba było wyciåç. Saperów juŜ nie ma, i ciekawe, kto siù
zaopiekuje mostem. Pod tym mostem jeŚdziło siù kiedyĻ na łyŜwach, teraz zrobił siù niski, bo
najwyraŚniej wody przybyło” (Zbyszek).
„KiedyĻ, ze 20 lat temu, Jezioro Długie mocno wylało za sprawå nie działajåcego nigdy
dobrze odpływu do Łyny. Słyszałem, Ŝe ktoĻ zapomniał zakrùciç jakiĻ kran na Krzywym, no i
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była istna powódŚ. Ryby moŜna było wtedy wyciågaç z wody gołymi rùkami, szczególnie na
polance koło mostu” (LP). „Po raz pierwszy takie wylanie miało miejsce sporo wczeĻniej;
potem kilka razy poziom wody wahał siù, i to o kilkadziesiåt centymetrów. Pamiùtacie ten
pomost w zatoczce, z którego zatapiano rury odprowadzajåce wodù do Łyny? Podtopienia
były wtedy, gdy woda nie schodziła do Łyny, a z kolei nowa dopływała innymi rurami z
Krzywego przez Czarne” (ak). „Zdarzało siù wszakŜe Długiemu równieŜ, Ŝe zdumiewajåco
opadało. Było wtedy bardzo malowniczo, spokojnie i harmonijnie, w przeciwieĤstwie do
niepokoju wylania” (jd).
I kilka spraw innych:
„Chodzåc jeszcze do przedszkola, pamiùtam, Ŝe zawsze bawiliĻmy siù na koĤcu jeziora.
Czùsto zjawiali siù tam Ŝołnierze, a my próbowaliĻmy oderwaç im guziki od moro, ale
nikomu siù to nigdy nie udało. Czasami jednak któryĻ z Ŝołnierzy dawał nam guzik w
prezencie (taki z orzełkiem). Miał kiedyĻ taki guzik ogromnå wartoĻç” (LP). „Ja chodziłem z
przedszkolem w to samo miejsce na koĤcu Jeziora Długiego (tylko kilka lat wczeĻniej);
kiedyĻ znaleŚliĻmy tam Ŝmijù, zrobiła siù straszna panika, ale zjawił siù jakiĻ facet i wrzucił jå
do jeziora” (jd).
„Czy nad Jeziorem Długim nadal jest tyle Ŝab latem? Pytam, poniewaŜ bardzo lubiłam ich
rechotanie i kumkanie” (mr). „Najwiùcej jest ich w zatoce, którå kiedyĻ z kolegami ze szkoły
nazwaliĻmy «śabiå Zatokå». Zatoka ta jest na wprost przedszkola nad Jeziorem Długim (tam,
gdzie kiedyĻ stał pomost z urzådzeniami do wylewania wody z jeziora rurå do Łyny). śaby
najlepiej moŜna oglådaç, gdy jest jezioro zamarzniùte i bez Ļniegu (czyli nie w tym roku). To
naprawdù niesamowity widok: całe dno pokryte leŜåcymi na płasko Ŝabami. A najlepsze
kumkanie słychaç w maju” (DD).
„A czy moŜe ktoĻ z was torturował pajåki na Długim? Wiecie, te z długimi cienkimi
nogami i łaŜåce po powierzchni wody. Nad jeziorem sporo było tych pajåków. Jak siù urwało
im nogù, to noga sama skakała” (mr).
„Nasz wspólny z LP kolega, zwany Kuku, miał spreparowanego kruka albo wronù. Ptak
stał na deseczce i wyglådał jak prawdziwy. W szóstej chyba klasie przeprowadziliĻmy
eksperymentem naukowy, polegajåcy na tym, Ŝe postawiliĻmy ptaka na oblodzonym i
oĻnieŜonym Długim, i czekaliĻmy, co siù bùdzie działo, jak zachowa siù prawdziwe ptactwo.
No i stało siù prawie tak jak w filmie Hitchcocka. Wrony przyfrunùły ze wszystkich stron,
usiadły na drzewach i krakały przeraŚliwie. KråŜyły w powietrzu i obsadzały wszystkie
drzewa w okolicy. Na pewno były ich setki. ZaczùliĻmy siù po prostu baç, wiùc złapaliĻmy
naszego kruka pod pachù, i szybko do domu” (Fredek).
„Nie wszystkie wierzby – jak wiadomo – så płaczåce, ale te płaczåce så szczególnie
piùkne. Była w naszej okolicy taka jedna, bardzo rozłoŜysta, tuŜ przy Zwiåzku Wùdkarskim.
Była jakby z trzech pni złoŜona. Jeden z nich prawie siù kładł na ziemi, tak był nisko.
Wierzba była wiekowa, miała przynajmniej 60 lat, jeĻli nie wiùcej. Dzieci siù wspinały po
tym leŜåcym pniu pochylonym nad taflå jeziora. KtóregoĻ roku czy to z powodu burzy, czy
wieku, czy teŜ od obciåŜeĤ, jakimi były łaŜåce po pniu grupy dzieci, pieĤ siù złamał i drzewo
po jakimĻ czasie padło, a nastùpnie zostało wyciùte. Głowù dajù, Ŝe to drzewo pamiùtacie. Jak
siù zjeŜdŜało na sankach tuŜ obok posesji Zwiåzku Wùdkarskiego, to sanki jechały pomiùdzy
krzakami dzikich róŜ po jednej stronie, a drzewem akacji po drugiej, i zjazd koĤczył siù nad
jeziorem właĻnie pod tå płaczåcå wierzbå. Wierzby kochajå wodù, i w takiej okolicy jak
Długie miały idealne warunki do Ŝycia” (mamut). Tu naleŜy dodaç, Ŝe po długiej dyskusji
zwyciùŜył poglåd, Ŝe ta wierzba jest topolå, i Ŝe ciågle istnieje, a odciùto tylko ten złamany
pieĤ nad taflå wody.
„KiedyĻ miałem szaleĤstwo robienia zdjùç, i sporo zrobiłem fotografii Jeziora Długiego.
Najlepiej udały siù czarno białe, robione z drugiej strony jeziora z widokiem na przedszkole.
Kiedy juŜ je wywołałem, to okazało siù, Ŝe jezioro w czasie fotografowania było absolutnie
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spokojne i zadziałało jak lustro. Nie sposób na zdjùciu rozpoznaç, co jest naprawdù drzewami,
a co odbiciem drzew w wodzie jeziora. Liczne przeprowadzki i bałagan w piwnicy sprawiły,
Ŝe miałbym chyba trudnoĻci z dotarciem do tych zdjùç, ale na pewno så” (jd).
„Szkoła Podstawowa nr 7 opiekuje siù obecnie brzegiem Jeziora Długiego, o czym
zawiadamia stosowna tablica nad jeziorem” (Zbyszek).
I kilka najĻwieŜszych (2006 r.) wraŜeĤ jd: „Wysiadłem na Dworcu Zachodnim i juŜ po
chwili znalazłem siù przy Długim z widokiem na całe osiedle. Dziùki kilku nowym dzikim
drzewom nad samym jeziorem i coraz wiùkszym w ogródkach nie wyglåda wszystko tak łyso
jak dotychczas, choç do czasów topoli wiele i nieodwracalnie widokowi brakuje. Skrùciłem
na ĻcieŜkù koło Zwiåzku Wùdkarskiego i trójpiennej topoli, która ma siù Ļwietnie i wydaje siù
pełna energii. WzdłuŜ ĻcieŜki postawione så bardzo zgrabne, estetyczne i interesujåce tablice
o Jeziorze Długim, o jego historii, brzegu, ptactwie, rybach i miejscowej zwierzynie oraz
roĻlinnoĻci; jest tych tablic chyba ponad dziesiùç, ostatnia jest juŜ za mostem, a wszystkie one
tworzå ĺcieŜkù Ekologicznå przygotowanå oczywiĻcie przez Szkołù Podstawowå numer 7.
Gratulacje dla nauczycieli i dzieciaczków za Ļwietny pomysł i wykonanie. Brzeg jest coraz
bardziej poroĻniùty duŜymi krzewami i drzewami, a w dwóch miejscach, na wysokoĻci mniej
wiùcej AP 24 i AP 30, z wysokich pni dawnych topoli próbujå coraz skuteczniej wyrastaç
nowe gałùzie. Jak ktoĻ wysili wyobraŚniù (tak jak ja), to ma szanse wyobraziç sobie dawne
topole. Zanim doszedłem do mostu spotkałem nie tylko spodziewanych wùdkarzy, ale
zupełnie niespodziewane nowe miejsca plaŜowo-kåpieliskowe; na przykład w słynnym
miejscu wùdkarskim przy domu Jaworskich kåpało siù trzech chłopaczków. No a przy moĻcie
zrobiła siù plaŜa, która niedługo bùdzie chyba konkurowaç z plaŜå miejskå Za mostem po
lewej stronie i w pobliŜu była chyba z setka ludzi. Pływano od brzegu do brzegu, skakano z
mostu; faktem jest, Ŝe woda jest czysta, piasek Ŝółty, ale ja nie pochwalam tego plaŜowania, a
zwłaszcza pływania w Długim. Przeszedłem przez most i ruszyłem w lewo dookoła jeziora;
po drodze mijałem kolejne mniejsze plaŜe, i po długim spacerze dobrnåłem do przedszkola,
gdzie wyszedłem na Rybaki. W przedszkolu trwa w Ļrodku remont, a na furtce na balkonik
przy oĻrodku zdrowia (z tego balkoniku jest piùkny widok całego podwórka przedszkola)
pojawiła siù zupełnie zbùdna kłódka” (jd).
Jezioro Krzywe
Oficjalnie nazywa siù Ukiel, ale wszyscy mówiå Krzywe. Nad Krzywym znajdowała siù
wspaniała plaŜa miejska, na którå zjeŜdŜał siù w upalne dni cały Olsztyn. Na przeciw plaŜy
miejskiej, po drugiej stronie jeziora, znajdowała siù przystaĤ i kåpielisko KKS Warmia
Olsztyn, a po prawej stronie (patrzåc z plaŜy miejskiej) kåpielisko Budowlanki.
„Zdarzało siù, Ŝe Krzywe zamarzało bez Ļniegu, i wtedy było widaç ryby i głùbinki. Było
to pasjonujåce: jeŚdziç po lodzie i widzieç dno. Za moich czasów budowało siù bojery ze
skrzynek i przykrùcanych łyŜew, ale ja byłem leĤ i jeŚdziłem z foliå rozpiùtå na drewnianym
stelaŜu. Czasami jak dmuchnùło, to prawie z łyŜew wyskakiwałem” (miki).
„W Nowy Rok (2004) objechałem na łyŜwach zatokù Kopernika na Krzywym. Lód
wspaniały, prawie bez Ļniegu, wiùc idealnie równy, słoĤce piùkne, -8, bojery, przeróbki
windserfingow, całe rodziny łyŜwiarskie, a o 14-tej rozpoczùły siù kåpiele w przerùblu
Morsów. Ja akurat nie miałem kåpielówek! No i te łyŜwy, równieŜ niesprzyjajåce pływaniu.
Warto teŜ dodaç, Ŝe jeden z basenów plaŜy miejskiej odĻnieŜany jest obecnie specjalnie dla
łyŜwiarzy” (Zbyszek).
„Specyfikå rybnå Krzywego så sielawy, których w ogóle nie ma w Długim. KiedyĻ moŜna
było te sielawy kupiç od miejscowego «rybaka» albo samemu złowiç na podrywkù.
Widziałem całe ławice sielaw na przykład na Warmii” (LP).
„KiedyĻ dawno temu, podczas małego rowerowego wypadu nad Jezioro Krzywe, nieŚle
siù skåpałem (a właĻciwie prawie utopiłem). Byłem z kolegå i weszliĻmy sobie na pomost tuŜ
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obok klubu Warmia. Na koĤcu pomostu wùdkarz łowił ryby. Kolega wskoczył na łódkù
przymocowanå łaĤcuchem do słupka tuŜ obok pomostu. Ja miałem podåŜyç jego Ļladem, i
nachyliłem siù na brzegu pomostu, aby siùgnåç po krawùdŚ łodzi. Traf chciał, Ŝe deska, na
której stanåłem była nieprzybita, no i zgodnie z prawami fizyki poleciałem w wodù jak
kamieĤ i w dodatku dostałem deskå przy wpadaniu do wody. Pływaç nie potrafiłem,
poszedłem wiùc na dno, od którego siù odbiłem i stylem podobnym do pieska, tyle Ŝe w
pionie, wypłynåłem jakoĻ na powierzchniù, aby znów jednak opaĻç w dół. Próbowałem
chwyciç brzegu łodzi, ale byłem w panice i nic mi siù nie udawało. Zanurzyłem siù jeszcze
raz, jeszcze raz wynurzyłem, rùka juŜ prawie dosiùgała łodzi... Na łodzi stał przeraŜony
kolega i nie wiedział, co robiç. Nagle ni ståd, ni zowåd jakaĻ siła chwyciła mnie za koszulkù i
uniosła z wody do góry. To był wùdkarz. Ustawił mnie na pomoĻcie, coĻ tam zamruczał do
nas pod nosem, czego nie miałem szans usłyszeç, bo byłem w mocnym szoku i ledwo
dochodziłem do siebie. Zdołałem tylko wydukaç jakieĻ «dziùkujù». Trzåsłem siù z zimna, i
choç cała sytuacja nie trwała pewnie dłuŜej jak dziesiùç sekund, to pietra siù najadłem, Ŝe ho
ho... Tego dnia długo nie zapomnù. Wracałem na rowerze, ociekajåc wodå. Emocje przeŜytej
sytuacji jakoĻ wytłumiły wstyd jechania w tym mokrym stanie przez osiedle. Dotarłem do
domu, dostałem od mamy drobna burù, zmieniłem ciuchy na suche i majåc wszystkiego
szczerze doĻç zasiadłem przed telewizorem. WłaĻnie prezenterka telewizyjna podawała
pierwsze wiadomoĻci o zamachu na Jana Pawła II. Taki to miałem dramatyczny dzieĤ”
(mamut).
„W koĤcu lat piùçdziesiåtych niedaleko kładki w pobliŜu przystani OKS (potem chyba
Stomil?) leŜał w trzcinach kadłub stateczku z napisem «Kopernik». «Kopernik» nie miał
pokładu, tylko kadłub. Z innymi dzieciakami po kåpieli zmienialiĻmy w tym kadłubie
kåpielówki. Pamiùtam, Ŝe strasznie tam Ļmierdziało, bo inni uŜywali ten obiekt jako toaletù.
Czy ktoĻ pamiùta ten wrak?” (czlowiek).
„Parù lat temu zrobiłem na plaŜy nad Krzywym boisko, za przystaniå Bryza, obok OKS-u.
Jest trawiasto-piaszczyste, przyjazne i rekreacyjne. MoŜna pograç nad wodå, potem wykåpaç
siù w jeziorze, så napoje mało alkoholowe, ewentualnie grill. Wszystkich zapraszam”
(Zbyszek).
Jezioro Kortowskie
Jezioro Likuskie
Naprawdù, czyli oficjalnie, nazywa siù Sukiel.
Jùdowa (albo Jendowa)
WłaĻcicielka słynnego pola Jùdowej (Jendowej), na którym rosła miùdzy innymi
kukurydza, a takŜe smakowite poziomki. Zdaniem LP to pole było za przystankiem na
Bałtyckiej.
Jola
Jd przypuszczał (niesłusznie), Ŝe Jolå była nat. „W jedno lato, chyba pod koniec lat 60tych, bardzo zakolegowałem siù z dziewczynå trochù starszå ode mnie, która mieszkała mniej
wiùcej w okolicach nat i która była bileterkå na plaŜy miejskie nad Krzywym.
Towarzyszyłem jej na plaŜy przy tym sprzedawaniu i sprawdzaniu biletów całe dnie. Nie
zapamiùtałem jej nazwiska (a poczåtkowo równieŜ imienia), i pomyĻlałem Ŝe moŜe to nat, co
byłoby niesamowite, a sytuacje niesamowite to jest to. Tak wiùc nat powinna głùboko
poszperaç w pamiùci, bo moŜe jednak była tå bileterkå” (jd).
„Bileterka na plaŜy!!! W oczach moich rodziców plaŜa to było miejsce rozpusty moralnej
i mogłam siù tam wyrwaç tylko po kryjomu. Pewnie dlatego do dziĻ nie umiem pływaç. Ta
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panienka, która zauroczyła jd, to była zapewne moja bystra såsiadka o imieniu Jola. Namiary
nawigacyjne teŜ pasujå, chociaŜ mogù siù myliç. MoŜe i trochù szkoda, Ŝe to nie byłam ja, bo
byłaby to wspaniale nieoczekiwana kopalnia wspomnieĤ. Zgadzam siù równieŜ, Ŝe
nielogiczna nadtroskliwoĻç rodziców pozbawia czasami doĻwiadczeĤ, które pomogłyby
wzbudziç sentyment do minionych dni. Muszù jeszcze dodaç, Ŝe «bystra såsiadka» to
okreĻlenie jak najbardziej pozytywne. Poza tym Jola była blondynkå, szczupłå, wysokå, o
inteligentnej buzi i właĻciwym poczuciu humoru” (nat).

K
Kaczanowski Marek
Kolega mamuta i ML. „Dawno temu taplaliĻmy siù razem w tej wielkiej piaskownicy na
Alei Przyjaciół koło domu na skraju lasu! TuŜ przy drodze. Było tam wspaniałe miejsce na
zabawy i wyjåtkowo dobry piach!” (ML).
Kaczmarek
„Kaczmarka musicie pamiùtaç z A-klasy, bo to z nim miałem najbliŜszy kontakt
przyjacielski. On był moim Ļwiadkiem na Ļlubie, a ja u niego. Do tego moja Ŝona jest matkå
chrzestnå jego córki” (AD).
Kaczorowski
Kolega LP i Fredka. Mieszkał w barakach, potem przeprowadził siù na Osiedle
Mazurskie. Jego siostra Alicja chodziła do klasy z ak.
KaczyĤska Joanna
Czyli zenobiab. Chodziła do klasy z AD, mamutem, mir-murem, boraskå; obecnie
mieszka w Słupsku. Jej zwiåzek ze szkołå był nieco luŚniejszy niŜ pozostałych, co było
powodem pewnych kontrowersji. „Wiecie, co mi napisała wydra jedna? śe «nie czuje siù
nawet zwiåzana za bardzo z tym miejscem». Na staroĻç ludzie jednak bardzo dziwaczejå, a
taka fajna z niej kobitka była” (mir-mur). „Ona bodajŜe przyszła do Siódemki dopiero w
siódmej klasie. To trochù tłumaczy jej brak przywiåzania do naszej sławetnej budy” (mamut).
„Pamiùtam, Zenobia, twój pierwszy dzieĤ w klasie – warkocze, podkolanówki w paski i
ten szeroki uĻmiech od ucha do ucha. Potem rajd rowerowy z Serafinem i twój nocleg poza
namiotem przy ognisku, biwak w Nataci, kopanie łopatå w Szestnie itd. PrzeróŜne, ale zawsze
Ļmieszne historie szkolne ciågle i nierozłåcznie kojarzå mi siù właĻnie z tobå. Gdy
rozmawiam lub korespondujù z kimkolwiek z naszej klasy w Siódemce, to zawsze pada
pytanie, czy wiem, co dzieje siù z Zenobiå. Nie wiem jaki z tego wszystkiego wniosek? śe
moŜe nieĻwiadomie, ale skutecznie wbiłaĻ siù bardzo pozytywnie w pamiùç ludzi z
podstawówki. Szkoda, Ŝe nie czujesz siù zwiåzana. Naprawdù? Ani trochù? Chyba nie
spisałaĻ wszystkich tak szybko na straty? A pamiùtasz chociaŜ kto i kiedy ochrzcił ciù
Zenobia?” (borasca).
„No kurczù blade, co to za gadania. Ja tylko nie czujù siù zwiåzana ze szkołå jako
«obiektem budowlanym»! RzeczywiĻcie, nie pamiùtam nauczycieli, klas itp. (bo byłam tam
tylko rok, a pozostali nieco wiùcej), ale pamiùtam ludzi i to właĻnie z nimi czujù siù zwiåzana
dozgonnie. Olsztyn i Al. Przyjaciół to najlepsze moje lata. Zenobia Brunszwicka to
oczywiĻcie pomysł takiego jednego dryblasa, co siù tutaj AD podpisuje. Napisałam mu nawet
maila, ale chyba nie wie, od kogo dostał, bo podpisałam siù swoim prawdziwym imieniem.
Co prawda warkoczy juŜ nie mam, ale jakieĻ podkolanówki w paski znajdù. A gùba nadal mi
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siù Ļmieje na przekór wszystkim i wszystkiemu, a juŜ szczególnie jak was widzù na forum”
(zenobiab).
„Korzystajåc z okazji, chcù podziùkowaç Zenobii za przepisywanie mi zeszytów, których
notorycznie nie prowadziłem. Normå było u mnie to, Ŝe jeden zeszyt był co najmniej od
trzech przedmiotów, ale w tamtych czasach tak duŜo siù mówiło o oszczùdzaniu papieru, Ŝe
naleŜy to traktowaç jako mój mały wkład w ratowanie lasów” (mir-mur).
Kaimowie
Mieszkali na Alei Przyjaciół 28, na parterze. GdzieĻ w połowie lat 70-tych wyprowadzili
siù do ĺródmieĻcia na ulicù Barbary. Dzieci nazywały siù Jola, Halina i KrzyĻ. Z KrzyĻkiem
przyjaŚnił siù jd.
Kanada
Tak na poczåtku nazywano liniù autobusowå nr 11. „MoŜe dlatego, Ŝe 11-stka jeŚdziła do
Gutkowa, które wydawało siù dalekie «jak Kanada»” (Rafal). „Zdaje siù, Ŝe o tej prawdziwej
Kanadzie mówi siù, Ŝe Kanada jest pachnåca Ŝywicå z racji leĻnych bogactw. Chyba ktoĻ
skojarzył 11-stkù i wymyĻlił Kanadù pachnåcå cebulå. Chyba kaŜdy wie o co chodzi, kto choç
raz miał okazjù jechaç 11-stkå” (WSKH).
Kanka (kanki)
Dawno temu mleko, a nawet Ļmietana były nalewane z konwii (duŜej i hurtowej) do
kanek (mniejszych, detalicznych i indywidualnych). Pewnie jeszcze gdzieĻ te urzådzenia by
siù znalazły.
Kapsle
Zamkniùcie do butelki (szczególnie piwnej) i przyrzåd do gry podwórkowej mùskiej
(chłopiùcej), zwanej – ku czci wiadomej imprezy, która w sposób niewyobraŜalny
pasjonowała w tamtych czasach ludzi – WyĻcigiem Pokoju.
„Ach te kapsle, to była zabawa. Nigdy specjalnym asem w nich nie byłem, ale bardzo
lubiłem w to graç. Fredek musi je Ļwietnie pamiùtaç. TuŜ pod jego oknem zawsze cegłå
przecierano «szlaki kolarskie». Obok zresztå stała wtedy taka nieduŜa chałupka. Pewnie jå
równieŜ Fredek pamiùta. Krótko po jego wyjeŚdzie jå rozebrano. Zresztå właĻciwie sama siù
rozpadła” (mamut).
„Tak, na podwórku zawsze siù coĻ działo. Dzieciarni było do licha. Podczas prawdziwego
WyĻcigu Pokoju zawsze nas szczególnie mocno brało na te kapsle. A jak ktoĻ miał
kolorowego kapsla, to był juŜ extra spec. Kapsle zbierało siù przewaŜnie koło sklepu na rogu
Jeziornej z RóŜowå. W kapsle wkładaliĻmy kartki z flagå, numerem i nazwiskiem zawodnika.
Problem był w tym, Ŝe kaŜdy chciał byç Szurkowskim. Trasù robiło siù, czyli rysowało,
cegłówkå. Teren pod moim oknem nadawał siù bardzo dobrze, bo trochù siù wznosił, co
urozmaicało szlak wyĻcigu” (Fredek).
„Tak, tak, WyĻcig Pokoju. Podwórka wtedy pustoszały, a nastùpnie zapełniały siù
kapslowiczami. Do dziĻ mam zwyrodnienie naskórka na Ļrodkowym palcu” (WSKH).
Karbid
„Jak juŜ weszliĻmy – bo niniejszym właĻnie wchodzimy – na tematy róŜnych
fajerwerków, to chyba naleŜy teŜ wspomnieç o strzelaniu z karbidu. Na okolicznych
budowach domów moŜna było zdobyç karbid. Wsypywało siù kilka kostek do litrowej puszki
po farbie, zakładało pokrywkù, a w denku robiło siù małå dziurkù. Trochù wody, i po kilku
minutach pod dziurkù trzeba było podłoŜyç ogieĤ, co juŜ było jednak drobnym ryzykiem.
MoŜna było podetknåç zapałkù lub doprowadziç jakiĻ lont. Jak za duŜo było karbidu, to
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pokrywka wyskakiwała z wielkim hukiem, a rùka mogła zostaç poszkodowana. Starsi robili
super-bomby: karbid sypali do rur i kołkowali z obu stron. Przy takim fajerwerku lepiej było
siù gdzieĻ schowaç w bezpiecznej odległoĻci” (WSKH). „Ja strzelałem ze Ļrub (szczegółów
nie bùdù opisywał, by nie uczyç takich zabaw). No i oczywiĻcie z karbidu w puszce jak
najbardziej równieŜ” (Zbyszek).
„A kto pamiùta latajåce nakrùtki po wódce? Napełniało siù aluminiowå nakrùtkù saletrå
przemieszanå z cukrem pudrem. Nastùpnie zaginało siù nakrùtkù do wewnåtrz, aby jå
zamknåç. Wycinało siù dwa otworki w górnej czùĻci kapsla i odpalało. Kapsel odwracano
przedtem otworkami do dołu, tak aby ciĻnienie uniosło odpalone cacko. Kapsel z reguły
wzlatywał na 2-3 metry i na kilka sekund. Bywało jednak sporo niewypałów w tych
eksperymentach. Saletra i cukier puder były teŜ głównymi produktami do robienia tzw.
wulkanów” (mamut).
„Swego czasu popularna była pleksa, ładowało siù puszkù po Ince do pełna i... wiadomo
co” (LP).
„W sprawie petard z saletry: pamiùtam jak mir-mur nosił długie włosy i raz przyszedł
mocno obciùty. Jak siù póŚniej okazało, był to skutek wypadku przy pracy nad saletrå. A
pamiùtacie, jak Zenobia szukała kogoĻ do pomocy, aby pomógł jaj pomalowaç pokój? Kupiła
sobie Młodego Chemika i eksperyment «wypalił» wrùcz rewelacyjnie i ponad wszelkå miarù,
odciskajåc siù na Ļcianach i suficie” (tepsik). „Z tym eksperymentem to było tak, Ŝe
faktycznie miałam zestaw Młody Chemik, ale doĻwiadczenia z ksiåŜki-poradnika stały siù
nudne. Postanowiłam wiùc zadziałaç na własnå rùkù i namieszałam w kolbach co było pod
rùkå. PoniewaŜ dalej nic siù nie działo, wiùc kolbù podgrzałam co nie co, no i w efekcie małej
eksplozji efekt doĻwiadczenia rzeczywiĻcie pozostał na suficie i na tapecie, po której materiał
eksperymentu spływał. Wypaliło spory pas i musiałam coĻ szybko poradziç (u mnie w domu
mieli juŜ doĻç moich doĻwiadczeĤ, gdyŜ niektóre były bardzo kontrowersyjne
«aromatycznie»). W koĤcu zeskrobałam Ļcianù, a pasek nowej tapety przykleiłam klejem
biurowym” (zenobiab).
Karczewska
KoleŜanka T.B. z osiedla Podlesie.
Karmowski Jurek
Kolega LP i DD. Chodził do jednej klasy z Iwonå i DD. U Karmowskich był pierwszy
telewizor w okolicach Rybaków i całe gromady dzieciaków przychodziły do nich na TV.
„Mnie siù wydaje, Ŝe Jurek Karmowski nie uczył siù w klasie z DD; myĻlù Ŝe był rok młodszy
ode mnie i uczył siù w jednej klasie z GraŜynå Dziankowskå. A moŜe moja pamiùç jednak
zawodzi?” (gaga).
Kartingi
„Podobnå technologiù wykonania jak bobsleje miały letnie wyĻcigówki, którymi siù
zjeŜdŜało z górek. Niektórzy nazywali je kartingami i jeszcze jakoĻ inaczej. Cztery kółka na
dwóch oĻkach, deska do siedzenia i skrùtna przednia oĻka, którå kierowało siù nogami. Tak
samo jak w bobslejach, deski skrùtna i Ļrodkowa łåczone były Ļrubå przez otwór wypalany
pogrzebaczem. Wyczynem było zjechanie z Diabła bez wywrotki. Dodam, Ŝe taki karting
hamulców nie miał” (WSKH).
Karty
„GraliĻcie w karty w czasach szkolnych? Ja u kolegi na Rybakach. Po szkole jeden patrzył
przez okno, czy matka nie nadchodzi, a reszta rŜnùła w pokera” (WSKH). „Ja grywałem w
tysiåca, kierki i w grù o piùknej nazwie Dupa Biskupa” (jd). „Była jeszcze Ļwietna gra
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Makao, ale tak ogólnie to dzieciom nie pozwalano graç w karty. Ciekawe dlaczego? śeby na
hazardzistów nie wyrosły? Za to pikuty były dozwolone jak najbardziej!” (nat).
Karzel Allan
Czyli ak. Mieszkał na Alei Przyjaciół 27, na I piùtrze; ma starszego brata i starszå siostrù.
Siódemkù skoĤczył w 1972 roku, a jego wychowawczyniå była pani Kraszewska. Potem
chodził do LO 2. Teraz mieszka w Niemczech. Allan przygotował – obok Fredka –
najĻwietniejszy i najobszerniejszy zestaw zdjùç z jubileuszu, a wszystko do obejrzenia na
stronie internetowej http://www.allkar.de/info.html.
„CóŜ ja mogù powiedzieç o sobie? Kariera? No tak, poczåtki były niezłe. Zaczùło siù w
koĤcu od 7-ki, ale potem... Wiùc po oĻmiu latach jakoĻ poszło dalej – szkoła Ļrednia, potem
studia, praca, jedna, druga, trzecia, gdzieĻ tam wojsko. Trochù zajùç na boku – tu parù fotek
dla firmy zajmujåcej siù katalogowaniem resztek zabytków, tam parù zdjùç w gazetach,
agencja fotograficzna, gdzieĻ znowu jakaĻ fucha. No cóŜ, jako niestowarzyszony, czyli bez
tego najwaŜniejszego ówczeĻnie papieru w twardych, czerwonych okładkach, nijak siù w
tamtych układach przebiç nie mogłem. W pewnej duŜej paĤstwowej firmie, w której zdarzyło
mi siù dłuŜej popracowaç w moim teoretycznie głównym zawodzie, kolega dyrektor
powiedział mi pewnego dnia wprost: «Wiecie, to przedsiùbiorstwo o strategicznym znaczeniu
dla paĤstwa. Wiedzù, umiejùtnoĻci i magisterkù macie, ale awansowaç to moŜecie dopiero,
gdy podpiszecie. Mogù was rekomendowaç». Zwiałem wiùc na trochù do rzemiosła, majåc
papiery z Izby RzemieĻlniczej, i pracowałem przez jakiĻ czas jako fotopstryk. Takie to
wåtpliwe drogi wåtpliwej kariery. CóŜ wiùcej? Gdy jakoĻ tak, w grudniu 81-go zazieleniło siù
na ulicach, i niestety nie była to wcale przedwczesna wiosna, wylådowałem teŜ w tej
druŜynie. Co nieco póŚniej zostałem nawet mianowany na «gwiazdora». Po przeniesieniu, w
nowym mieĻcie, stary obchodził mnie ostroŜnie i duŜym łukiem, aŜ któregoĻ dnia nie
wytrzymał i na uboczu, po godzinach spytał: «Słuchajcie, jak to jest? Wy bezpartyjni i robicie
karierù? I to oficera? Jakim cudem?». Odpowiedziałem mu teŜ pytaniem: «Wy materialista i
w cuda wierzycie?». Trochù go zatkało, dopił i zniknåł. Potem znowu dystans, i w krótkim
czasie przybyło mi gwiazdek. Tak teŜ moŜna było robiç «karierù». Ale mi juŜ za duŜo było
tego bełkotu, obłudy i frazesów. Wkrótce po «demobilu rezerwy» przybiłem do nowych
brzegów. Tutaj jako «dyplomowany inŜynier bezrobotny» nie miałem poczåtkowo wielkich
widoków, ale Ļrubek na taĻmie przykrùcaç jakoĻ nie chciałem. Nie, nic nie mam przeciwko
ludziom, którzy to robiå, ale jak wiadomo upodobania så róŜne i bogu za to dziùki. CóŜ
pozostało? Uczyç siù dalej. Po paru latach zmagaĤ z informatykå, z nowå bumagå w dłoni
rzuciłem siù na tzw. wolny rynek i tak jest do dzisiaj. Obecnie zajmujù siù pracå zespołu w
pewnym ogólnopaĤstwowym centrum obliczeniowym za Odrå, ale nie jako f.....g Big Boss.
Tak wysoko mnie nie wykołysało. Trochù niŜej, na poziomie wydziału. Ogólnie rzecz bioråc,
internet w szerokim pojùciu, czyli nie tylko www (co stanowi margines), ale głównie
wymiana i opracowywanie danych z konkretnego sektora gospodarki dla jeszcze
konkretniejszych klientów poprzez dedykowane dojĻcia. Mainframe, Unix, to całe popaprane
Windows we wszystkich swych moŜliwych wariacjach i dewiacjach, bazy danych itd. itp.
WłaĻciwie nic, co byłoby interesujåce dla postronnych, nie wprowadzonych w temat, a jednak
morze informacji i ogrom pracy. Tworzù trochù bałaganu w potùŜnej bazie danych, popełniam
od czasu do czasu jakieĻ programiki lub dynamiczne stronki internetowe. Raz na Javie, raz
nie. Aczkolwiek tego coraz mniej, bo im wyŜej siù człek pnie, tym mniej ma czasu na
faktycznå pracù. Wiùcej zŜerajå zajùcia mało- lub wrùcz nieproduktywne, w gruncie rzeczy
zbùdne, ale mimo to wymagane. He he, tutaj teŜ! CzyŜ to nie ironia losu? Tak wiùc nic
szczególnego i o karierze trudno jest mówiç. Człek podchodzi do Ŝycia nie jak jd –
filozoficznie, z poezjå i bluesem w duszy – lecz całkiem pragmatycznie, co podjeŜdŜa chyba
bardziej pod heavy metal z elementami hard rock’a: kołowrót codziennoĻci, rodzina, dom,
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praca i coraz bardziej traci siù ten i tak juŜ szczåtkowy luz. Takie klasyczne egzystencjalne
bolero, ale przynajmniej z niezłå orkiestrå. A jeĻli chodzi o karierù, to czasami myĻlù, Ŝe
chyba moŜe lepiej było wybraç Bieszczady” (ak).
„Przypominam sobie, Ŝe brałem kiedyĻ udział w tzw. Olimpiadzie Ruchu Drogowego.
Nasza Siódemkowa druŜyna (nie pamiùtam, kto był jeszcze ze mnå) odpadła w teĻcie
pisemnym w finale miejskim na skutek bardzo dwuznacznego pytania, które do dzisiaj
pamiùtam: «Jaki pojazd moŜe holowaç motocykl?». My zrozumieliĻmy, Ŝe to motocykl ma
ciågnåç, egzaminatorom chodziło zaĻ o ciågniùcie motocykla za innym pojazdem.
Rozczarowanie było gigantyczne i nie pomogły Ŝadne próby tłumaczenia. Komisja była
wrùcz uraŜona, Ŝe takie dzieciuchy majå czelnoĻç zwracaç im uwagù. No cóŜ, polonistami
milicjanci nie byli” (ak).
„Zawsze uwielbiałem fotografowaç. Fotki robiłem sam, trenujåc wywoływanie filmów, i
to jeszcze na ORWO. Niestety, z czasem wyblakły, dostały barwnych odchyłek. W tamtych
czasach robiłem wszùdzie i wszystko, jak popadło, choç zazwyczaj na zamówienia” (ak).
Kaszuba Ela
Mieszkała na Alei Przyjaciół 39, naprzeciwko szkoły, na I piùtrze. Do dziĻ mieszka tam
jej mama. Ela chodziła do przedszkola, a potem do jednej klasy szkolnej miùdzy innymi z Izå
Trojanowskå i jd. Krewna (w wyniku zamåŜpójĻç) Iwony. Ma córkù Beatù, dziĻ juŜ dorosłå,
studiujåcå w Warszawie, oraz syna.
Kawecki Jacek
Kolega Fredka i Ryby starszej.
KùpiĤski
Wojenny kombatant. „Mieszkał na Rybakach 48. Był znany wszystkim, przynajmniej tym
z zachodniej czùĻci dzielnicy. Gdy wracał ulicå od autobusu, to wszyscy słyszeli, bo rzadko
kiedy nie był na mocnej fazie. Wszyscy teŜ znali jego psa. Włochaty kundel DŜek, nazywany
przy swego pana DŜedŜe, miał jednå cechù, która zapewniła mu trwanie na zawsze w
ĻwiadomoĻci mieszkaĤców. Non stop szczekał równym monotonnym rytmem, a na staroĻç
chrypiåcym głosem, do ksiùŜyca i do słoĤca. Szczekał tak do koĤca swych dni. Miał jednå złå
dla siebie cechù, Ŝe biegał za samochodami, i w koĤcu trafił na swój ostatni. Kombatant miał
teŜ Siódemkowe dzieciaki. Renata grała chyba w Ļwietnej druŜynie szkolnych siatkarek.
BoguĻ, juŜ jako dorosły, popijał nad Długim z kolegami, chyba koło domu LP, tam gdzie
teraz stoi wyrzeŚbiony anioł. Jednego listopada (tak, tak, taki miał mocny charakter) załoŜył
siù z kolegami, Ŝe przepłynie na drugi brzeg jeziora. Jednak nie dopłynåł” (WSKH).
Kicerman Jacek
Kolega szkolny Iwony i jf. Organizator i gospodarz spotkaĤ klasowych ich klasy. Jednak
pojawił siù pewien (bo wcale nie zasadniczy) problem faktograficzny: „Sprostowanie do
Encyklopedii: Jacek Kicerman nie uczył siù nigdy w naszej szkole” (jf).
Kiczol
Kolega mamuta i AD. „Kiczola lubiłem. Miał taki luzacki styl, podobnie jak Kufel. Nie
przejmował siù byle czym” (mamut). „Masz racje, w porzådku chłop był, tylko trochù w sobie
zamkniùty. Najbardziej kojarzy mi siù z nim chodzenie swego czasu na ryby. RobiliĻmy to na
wszystkie sposoby: ĻciågaliĻmy ĺciĻlewskiemu (właĻciciel tego małego jeziorka na Likusach)
«pupy», łowiliĻmy na wùdkù albo teŜ na ciasto z kwaskiem bornym. Przy tej ostatniej
metodzie wystarczyło posypaç trochù ciasta na wodù, i poczekaç aŜ ryby wypłynå trochù
otumanione. Na tù metodù połowu trzeba było wczeĻnie wstawaç, ok. 3-ej w nocy, a kto zna
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Kiczola, ten wie, Ŝe on lubi spaç! Wiùc powiedzieliĻmy mu, Ŝeby przywiåzał sobie sznurek do
nogi, to jak zaĻpi, bùdziemy go budziç za pomocå tego sznurka. On niestety przywiåzał go do
lampy, czy czegoĻ w tym stylu, i narobiliĻmy trochù huku w domu. Pokazała siù w koĤcu
jakåĻ postaç na balkonie, którå co nieco zbluzgaliĻmy, w przekonaniu, Ŝe to Kiczol. Okazało
siù jednak, Ŝe to była Kiczola mama, zbudzona hukiem spadajåcej lampy. Nie pamiùtam, czy
on siù wtedy obudził czy nie, ale my daliĻmy nogù” (AD).
Kierkiewiczowie
Czesiek, Rysiek i dziewczyna Ela (rocznik 1965/66), która wyszła za starszego
Jaworskiego. Mieszkali na Alei Przyjaciół 33. Mama Kierkiewiczowa była chyba siostrå
mamy Radziunowej. Kierkiewiczowie gotowali obiady domowe, które były bardzo dobre.
Wszyscy wprawdzie mówili o nich „Kierkiewiczowe”, ale naprawdù nazywali siù
Kirkiewiczowie, co przypomniała gaga. „PoniewaŜ utrzymujù kontakt z Kirkiewiczami, a
szczególnie z ElŜbietå, to moŜecie mi wierzyç, Ŝe pisownia, którå podałam jest prawidłowa.
Potwierdziła to seniorka rodu p. Janina Kirkiewicz. A propos: nie mieszkajå juŜ na Alei
Przyjaciół; sprzedali mieszkanie i kupili dom w RóŜnowie” (gaga).
Kino
Sztuka filmowa cieszyła siù zawsze wĻród nas i w naszych okolicach powszechnym
uznaniem. Działała na wyobraŚniù, dawała przedsmak innego Ļwiata, poza tym wyĻwietlanie
filmów i chodzenie do kina było (jeĻli juŜ było) przyjemniejszå formå lekcji szkolnej.
„KaŜdy z was na pewno brał udział w wypadach do kina z klaså lub nawet z całå szkołå.
Pamiùtam, iŜ przynajmniej dwa razy w roku odbywały siù tego typu imprezy. Staram siù
przypomnieç sobie niektóre filmy, ale tu niestety pamiùç mnie nieco zawodzi i raczej kiepsko
mi idzie. Pamiùtam w kaŜdym razie, Ŝe na pewno zaliczyłem z całå szkołå takie filmy jak:
«Wielka PodróŜ Bolka i Lolka», «Potop», «Westerplatte». Tytułu kolejnego nie pamiùtam, ale
film był ruskiej produkcji o jakimĻ psie, który siù zagubił, i o jego perypetiach w odnalezieniu
swoich właĻcicieli. KoĤczy siù zresztå tragicznie i skłamałbym, gdybym powiedział, Ŝe ów
film mnie nie wzruszył. Nastùpnå produkcjå rosyjskå, ale i tego tytułu nie pamiùtam, był film,
który opowiadał o grupie dzieci mieszkajåcych w AzerbejdŜanie czy Kazachstanie, i o
figlach, które psociły. Pamiùtam, Ŝe oglådałem ten film w Awangardzie; po raz pierwszy
byłem wtedy na balkonie kina, wiùc zapamiùtałem. Film kolejny, to rosyjska baĻĤ «Konik
Garbusek», Ļwietnie zresztå przez ruskich nakrùcona. Tyle zostało w mojej pamiùci, ale było
tych filmów o wiele wiùcej, wiùc moŜe ktoĻ inny zachował coĻ w pamiùci. Na pewno nie raz
zaliczaliĻcie ze swoimi klasami olsztyĤskie kina” (mamut).
„Nasza klasa wybierała siù pewnego razu na «Faraona». JuŜ ubieraliĻmy siù w szatni, gdy
pani kierownik szkoły zadecydowała, Ŝe zabrania nam (8 klasa) tej wycieczki, Ŝe to film za
powaŜny, nie dla dzieci, i nie moŜemy iĻç” (Iwona).
„Co do kin, to pamiùtam takŜe róŜne afery z wpuszczaniem (a raczej niewpuszczaniem)
na filmy od lat 16-tu czy 18-tu. Tego kiedyĻ ostro pilnowano, ale kiedy w Polsce były
popularne filmy z cyklu «Godzilla», to udało mi siù namówiç ojca, aby mnie na jeden taki
film zabrał. JuŜ w kinie okazało siù jednak, Ŝe nie bùdzie to film o Godzilli, tylko coĻ
podobnego. Tytuł, jeĻli siù nie mylù, brzmiał «Pojedynek potworów». Film dozwolony był od
lat 15-tu, a ja miałem wtedy chyba 7 czy 8 lat. Wchodzåc do kina zostaliĻmy zatrzymani
przez bileterkù. Spojrzała krytycznie na mnie i na ojca: «No co pan, ten film jest dozwolony
od lat 15-tu. On jest za mały». «Nie szkodzi – odpowiedział z uĻmiechem tato, – ja mam po
trzydziestce, to doda pani trochù z moich i bùdzie piùtnaĻcie». W taki to sposób wylådowałem
na projekcji filmu. Dla siedmiolatka film był powaŜny. NieŚle mi szło z czytaniem tekstów,
choç moŜe czasem zbyt szybko znikały z ekranu. Jednå z pierwszych scen filmu był atak
morskiego potwora, który zaatakował rybacki kuter. Scena była straszliwa: potùŜne macki
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oplatały łódŚ, gdy nagle pojawił siù nastùpny potwór, coĻ w rodzaju krzyŜówki Godzilli i
King Konga. Małpa owa zaatakowała potùŜnå oĻmiornicù, a nastùpnie zabrała siù za statek.
Nie ratowała ona bowiem bynajmniej załogi przed oĻmiornicå, tylko starała siù zaspokoiç
swój apetyt na ludzkie miùso. Nie bùdù rozpisywał siù dalej o filmie, bo to nie o to chodzi, ale
film dla dziecka w moim wieku był przeraŜajåcy. Pamiùtam do dziĻ całå jego treĻç, i szczerze
mówiåc, był to jedyny film w moim Ŝyciu, na którym siù naprawdù bałem. śaden inny film
juŜ póŚniej mnie nie wystraszył. Ciekawy moŜe jest fakt, iŜ bałem siù na tyle, Ŝe trzùsły mi siù
kolana. Mój tato zauwaŜył to i zaproponował, Ŝe moŜe wyjdziemy z kina, ale ja
zareagowałem energicznym «Nie! Chcù zobaczyç do koĤca». Po seansie tak byłem pod
wraŜeniem filmu, iŜ co chwila pytałem ojca, czy potwór moŜe wyłoniç siù zza któregoĻ
budynku. Byłem jednak dumny, gdy w klasie mogłem o filmie opowiadaç moim kolegom,
którzy nie mieli szansy go obejrzeç. Negatywnym aspektem oglådania tego filmu był fakt, Ŝe
o ile przed pójĻciem na ów nieszczùsny film, rodzice moi czùsto zostawiali mnie i siostrù
wieczorem w łóŜkach, a sami wymykali siù na wieczorne spacery, to po tym seansie spacery
skoĤczyły siù na dłuŜszy czas. Mój strach przychodził z ciemnoĻciå i brakiem bliskoĻci
rodziców. Nie czułem siù bezpieczny i wpadałem w panikù, gdy oni starali siù wymknåç z
domu” (mamut).
„A kto pamiùta «Kronikù Filmowå»? To było coĻ! Zawsze z chùciå oglådałem ten krótki
czarno-biały reportaŜ tuŜ przed seansem” (mamut). „Kroniki były super, ale czùsto po nich
bywały jeszcze okropnie nudne filmy krótkometraŜowe. DłuŜyły siù potwornie i człowiek
miał wraŜenie, jakby to było kosztem filmu właĻciwego, na który przyszedł” (jd).
Kino letnie
Działało dawno temu koło mostu na Długim. Nie wiedzå i nie pamiùtajå o nim nawet tacy
starzy wyjadacze, jak jd, ak czy Zbyszek.
„Kino letnie, choç dawno, rzeczywiĻcie istniało – na polance koło mostu wyĻwietlano
filmy na otwartej przestrzeni. Przychodziły tam całe rodziny z kocami i poduszkami, ja takŜe
tam bardzo czùsto bywałam w towarzystwie pani Smereckiej i jej starszych córek – Ani i Uli”
(HG).
Kiosk przy szkole
„Nie ma juŜ tego kiosku na rogu szkoły, w pobliŜu domu nauczycielskiego. A pamiùtam,
Ŝe za kartkowych czasów cała rada pedagogiczna miała go na oku. Od czasu do czasu rzucano
tam papier toaletowy albo inne ciùŜko dostùpne artykuły. Przy takich okazjach «dobrzy»
uczniowie mogli postaç godzinkù w kolejce. Podobne scenki odbywały siù równieŜ przy
sklepie pod filarami. KtoĻ na przerwie siù dowiedział, Ŝe bùdzie kawa, no i opóŚnienie lekcji
było jak w banku” (AD).
Kiosk Ruchu
Na rogu Alei Przyjaciół i Bałtyckiej. Był tam od zawsze. „Kiosk ten przez długi czas
prowadzony był przez babciù Czasnojc. Był w bardziej zamierzchłych czasach niemalŜe
oĻrodkiem kulturalnym osiedla, zwłaszcza Ŝe w pobliŜu była równieŜ jedyna na osiedlu budka
telefoniczna. Na Bałtyckå trzeba było zapychaç, aby kupiç gazetù, a w niedzielù rano (bo i w
niedziele bywał kiedyĻ regularnie czynny) odbywała siù tam kongregacja dzieci wysłanych
przez odpoczywajåcych rodziców po Przekrój, Kobietù i śycie, Rozrywkù itp. Czùsto tam
właĻnie siù grzùzło na godzinù przeznaczonå na koĻciół, chociaŜ zawsze istniało
niebezpieczeĤstwo Ŝe rozliczni såsiedzi w drodze na mszù zrobiå donos do rodziców.
Wszelkie pozaszkolne romanse równieŜ wymagały regularnych spacerów do budki
telefonicznej, która czasami działała, czasami nie, i bywało, Ŝe szlochom pod budkå nie było
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koĤca. Dzisiejsze dzieci nie pojmujå, jak moŜna było Ŝyç, lub choçby utrzymaç kontrolù nad
boyfriend'em, bez komórki” (nat).
„JuŜ Ļrednio dobre pisma trudno było kiedyĻ kupiç; zakładało siù w kiosku teczki na
prasù, za które trzeba było dodatkowo płaciç, i trzeba było mieç w ogóle dobre układy z
kioskarzami” (jd).
Klepaccy
Adam i Ewa; mieszkali na Alei Przyjaciół 41, byli såsiadami jf. Adam uczył siù w klasie z
siostrå jf Ankå.
Klimek Romek
„Kto zna Romka Klimka? Chyba Aleja Przyjaciół, lat około 49. Zam go od kilku lat,
razem popijamy piwo w pubie, i ostatnio dowiedziałem siù, Ŝe to nasz człowiek. Romek jest
starszy o jakieĻ jedenaĻcie lat ode mnie, ale duchem młodszy o te same jedenaĻcie” (miki).
Klipa
Gra podwórkowa. „Na kawałku cegły kładło siù sztachetù z płotu i na jednym koĤcu parù
patyczków. Na drugi koniec ktoĻ wskakiwał, patyczki leciały do góry i ktoĻ, kto miał duŜy kij
musiał w nie trafiç. One leciały, pozostali w tym czasie gdzieĻ uciekali, ale wiùcej nic nie
pamiùtam. Uwielbiałem tù grù, ale gdy siù wyprowadziłem z Olsztyna (1962) i po roku
przyjechałem na wakacje, popadła ona w zupełne zapomnienie” (jd).
„W ta grù grywało siù na AP 25, dom przed Fiedorem. Dokładnie teŜ nie pamiùtam, o co
chodziło. Tymi kijami trzeba było chyba kogoĻ trafiç” (LP).
„Klipa! – jak bùdù miał chwilù czasu, to napiszù wam pełne reguły tej gry, abyĻcie na
nowo mogli nauczyç jej wasze dzieci lub wnuki. Bardziej wyrafinowana nazwå tej gry
brzmiała, jeĻli siù nie mylù, Pałki-stukałki” (gd).
Kloss
Na wszelki wypadek i w imiù encyklopedycznej pedanterii objaĻnijmy, Ŝe jest to
nazwisko głównego bohatera kultowego i ponadczasowego polskiego serialu „Stawka
wiùksza niŜ Ŝycie”. Rolù Klossa grał Stanisław Mikulski. RównieŜ serial miał coĻ wspólnego
z Siódemkå, a w kaŜdym razie z Olsztynem, a wiùc właĻnie i z Siódemkå.
„Znam Basztù jeszcze z czasów Junksta. Wiecie, Ŝe na miejscu Jungsta krùcili Klossa? To
był taki duŜy bunkier albo coĻ podobnego” (LP). „Zgadza siù, krùcili takŜe na Starówce, i
aktorzy, a zwłaszcza statyĻci, pùtali siù po całym mieĻcie w mundurach. Pamiùtam takå
staruszkù, która koło byłego sklepu harcerskiego rozglådajåc siù niepewnie powiedziała do
drugiej babci z ljekko wilijeĤskim akcentem «i skåd siù pani tych czortów znowu tyle tutaj
nabrało?» (ak).
„Scena z Klossa, krùconego na miejscu Junksta, jest w odcinku, w którym GermaĤcy
szukajå ukrytej radiostacji. Nasi ulokowali jå w piwnicy. Gdy została odkryta, obroĤcy rzucali
granaty i dzielnie zginùli. Taka właĻnie piwnica była w pozostałoĻciach murów obronnych
Olsztyna (tam Junkst stoi). Pamiùtam jak to nagrywali, bo chodziłem akurat do såsiedniego
przedszkola. Bardzo moŜliwe, Ŝe dokładnie w tym w miejscu, w którym była piwnica, teraz
moŜna pograç w bilard w Baszcie” (WSKH).
„DuŜo ujùç filmu było krùconych przy Awangardzie, pobliskich budynkach i na ulicy
Kołłåtaja. Wykorzystano teŜ plaŜù nad Kortowskim, w którym «zatopiono» archiwum”
(Zbyszek). „Zgadza siù, a dodałbym jeszcze wypalone budynki, gdzie dzisiaj jest dom
rzemiosła, oraz miejsca przy fosie i w parku przy dawnej Casablance, a takŜe przy moĻcie
Jana i na kilku uliczkach Starego Miasta, przy dyrekcji kolejowej. Słynna scena z czołówki,
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gdzie samochód spada z mostu do rzeki, to – o ile siù nie mylù – dawny most na Wadågu
przed skrùtem do cmentarza w Dywizach” (WSKH).
„Widziałam Klossa przy dyrekcji kolejowej; wysiadał z Nyski. Moja babcia bardzo
chciała zdobyç jego autograf, wiùc z mamå przecisnùłyĻmy siù do drzwi samochodu i udało
siù” (Iwona).
„Podobno Kloss dostał kiedyĻ po gùbie «Pod śaglami»” (LP).
„Mikulski w okresie krùcenia Klossa w Olsztynie był teŜ z wizytå w SP 7. Pamiùtam, Ŝe
były wakacje i przybył na specjalne zaproszenie przebywajåcej w tym czasie w szkole
kolonii” (gaga).
Kogel-mogel
„JeĻli juŜ chodzi o jedzenie, to moŜe Zenobia pamiùta, jak u mnie w domu zrobiła sobie
kogel-mogel z Ŝółtek kaczych jaj? Niby jajo kurze czy kacze to prawie to samo, to samo
Ŝółtko i w ogóle, ale do tej pory pamiùtam, jak coĻ mnie w gardle Ļciskało, gdy ona to do ust
wziùła” (borasca). „Niby faktycznie jaja jajom nierówne, ale w koglu-moglu zupełnie nie ma
znaczenia, jakie siù miesza” (zenobiab).
Kokardy
„Ach, te kokardy i poĤczochy! Kokardy, białe lub granatowe, to chyba Ŝywcem
przyszły od radzieckich przyjaciół. Mam zdjùcia z tymi dekoracjami pieczołowicie
przypiùtymi do głowy i wyglådam jak wystraszony ptak gotowy do odlotu w panice. A jeĻli
chodzi o poĤczochy, to najpierw były takie w pråŜki, dosyç masywne, szaro-bure, a potem
ulepszona ich wersja, tzw. fildekosy. Bardzo nieprzyjazne dla oka, zupełnie nieelastyczne i po
paru godzinach zwisały uroczo na kolanach. Siłom grawitacji przeciwdziałał pas z gumkami i
Ŝabkami, które wiecznie łamały siù lub wypadały. Dodaç do tego worek z kapciami w rùku,
bezpłciowy paltot i trzewiki, i obraz szczùĻliwego dziecka socjalizmu niemalŜe kompletny.
Łza siù w oku krùci... ze Ļmiechu” (nat).
„Co do kokard, to pamiùtam to dobrze, bo dziewczùta z kokardami podobały mi siù
zdecydowanie bardziej, niŜ te bez kokard; moŜe dlatego, Ŝe były wzglùdnå rzadkoĻciå”
(mamut).
Koks (albo wùgiel)
„Naszło mnie wspomnienie z dawnych lat, mianowicie ciågniùte przez konia fury z
koksem albo z wùglem, który to koks albo wùgiel wysypywano na ulicy przed domem, a
potem wiadrami nosiło siù to do piwnicy. Czy jeszcze siù to zdarza, czy teŜ wszyscy
ogrzewajå siù juŜ gazem albo elektrycznoĻciå?” (jd). „TeŜ to pamiùtam. Płaciło siù lokalnym
nastolatkom za pomoc w zrzuceniu wùgla/koksu do piwnicy. Potem trzeba było posprzåtaç
elegancko chodnik” (nat). „Sam musiałem pomagaç przy tym koksie, dopiero gdy nastała era
gazu, ten czas moŜna było poĻwiùciç na granie w nogù” (LP).
„Tak, wùgiel! Pamiùtam, Ŝe łatwiej szło wrzucanie do piwnicy koksu. Pamiùtam teŜ
radoĻç, gdy te 1,5 czy wiùcej tony wysypane było na równy asfalt, a nie trawù. Jak było
wysypane na trawù, to była orka, bo nie szło wbiç szufli. Takie były czasy!” (kkg).
Kolekcjonerstwo
„W naszych czasach dzieciùcych zbierało siù chyba wszystko. Od Zbyszka dostałem
kiedyĻ mnóstwo papierków-historyjek z Kaczorem Donaldem, które były w gumach do Ŝucia
i były powszechnie zbierane. Nie bardzo pamiùtam, co dałem w zamian, ale chyba jakiĻ
czołg. A kto jeszcze pamiùta zeszyty pełne adresów firm amerykaĤskich? Czasami dostawało
siù jakieĻ prospekty albo nalepki” (LP). „Rzeczywiscie tak było, co poniektórzy mieli całe
zeszyty z adresami zagranicznych koncernów i za cholerù nie zdradzali namiarów, a taka
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firma (np. Volkswagen) prawie zawsze przysyłała grzecznoĻciowo folder i parù nalepek.
Takie motoryzacyjne nalepki w sklepie kosztowały tyle, co paczka dobrych fajek. Nie
pamiùtam, czy do firm pisało sie po polsku, czy był to jakiĻ tekst w obcym jùzyku” (miki).
„TeŜ Ļwietnie pamiùtam to wysyłanie listów do koncernów. Miałem dziesiåtki adresów i
pisałem. Aby dodaç sobie powagi, w adresie zwrotnym przed moim nazwiskiem wpisywałem
coĻ w rodzaju «doc. dr. hab» i chyba skutowało, bo jako jedyny z moich kumpli dostałem
piùkny kolorowy folder na kredowym papierze z firmy Rolls-Royce. Pamiùtam jak z
drŜeniem råk otwierałem kopertù, aby jej nie uszkodziç, bo równieŜ ona była «nie z tej
ziemi». JeŜeli chodzi o treĻç wysyłanego listu, to jestem na sto procent pewien, Ŝe pisało siù
po angielsku, ale jakåĻ szablonowå formułkù. Do dziĻ mam to przed oczyma: zaczynało siù:
«Dear Sir, I know...», a co póŜniej było pisane, nie mam pojùcia. W owym czasie nie
rozumiałem nawet tych pierwszych 12 literek” (tensam). „I ja coĻ takiego pamiùtam. MoŜe
dwa-trzy takie listy teŜ wysłałem, ale bez rezultatów. Za to raz siostra skådĻ wykombinowała
adres biura podróŜy w Belgii, i po wysyłce listu dostalismy stamtåd piùkny plakat-folder z
maså wspaniałych fotografii przedstawiajåcych zakåtki Belgii. Tak mi siù ten plakat podobał,
Ŝe zawiesiłem go sobie w pokoju na szybie od drzwi (pamiùtacie te drzwi: duŜe,
nieprzezroczyste szyby, z reguły z jakimĻ nieregularnym wzorem, szyba zajmowała jakieĻ 2/3
drzwi). Plakat ów wisiał na tych drzwiach łåcznie z niewielkå replikå «Bitwy pod
Grunwaldem» Matejki, którå zdarłem z jakiegoĻ sporego kalendarza. Wisiał tak parù dobrych
lat, aŜ w koĤcu wymieniłem ten plakat na plakat zdajù siù Iron Maiden czy teŜ AC/DC. A tak
swojå drogå, to miło ze strony Belgów, Ŝe takå frajdù mi i mojej siostrze zrobili. W koĤcu nie
sposób było nie zauwaŜyç, Ŝe te nasze listy były pisane dzieciùcå rùkå, a mimo to przesyłano
dzieciakom te foldery” (mamut). „A ja wysyłałem listy do pisma muzycznego «New Musical
Express». Oni takim nowym wysyłali na zachùtù i promocyjnie, liczåc na nowego
prenumeratora, jeden egzemplarz gratis, ale po paru takich akcjach tej samej osoby
orientowali siù w przekrùcie” (jd). „Te teksty listów były do odpisywania w specjalnych
zeszycikach. Napisane prostym angielskim i z błùdami bez granic. Ja chyba dostałem nalepki
od Penzoil, które póŚniej z Kukiem przerobiliĻmy na Krenzoil. Fiat-ciùŜarówki z Turynu
przysłał wysokiej jakoĻci prospekty o swoich Truck’ach. Ale najbardziej cieszyłem siù z
prospektów od Forda: Ford Capri i jakiĻ jeszcze z tamtych lat. Firma Ford nawet nie wie o
tym, Ŝe zdobyła wtedy dobrego klienta (He he... Teraz mam juŜ czwartego Forda. Po FieĻcie,
Sierze, Mondeo, aktualnie Focusa)” (Fredek). „Te listy za granicù pisane były jak najbardziej
w jùzyku angielskim. Mój braciszek otrzymał wiele folderów i nalepek. RadoĻç i duma była
ogromna, bo jak ktoĻ juŜ wspomniał, pisały przecieŜ dzieci, a ktoĻ je potraktował powaŜnie”
(karolina).
„Ja zbierałem, i jeszcze mam, etykiety z zapałek. Było ich kiedyĻ bardzo duŜo, były
bardzo róŜnorodne i kolorowe. Zostało mi teŜ trochù znaczków” (Zbyszek).
Kolonie
„Kiedy przyjeŜdŜałem do dziadków na wakacje, to w szkole organizowane były przez całe
dwa miesiåce kolonie dla dzieci ze ĺlåska. Czy ktoĻ coĻ takiego pamiùta? KolegowaliĻmy siù
z tymi kolonistami bardzo, wĻród kolonistek szukaliĻmy wakacyjnych sympatii, chodziliĻmy
z całymi ich grupami na plaŜù na Jezioro Krzywe, graliĻmy z nimi w piłkù na boisku,
zapraszano nas takŜe na potaĤcówki. Jednego roku przypadliĻmy sobie bardzo do gustu z
pewnå przeuroczå Gabrysiå, ale nic sobie nie wyobraŜajcie, byliĻmy bardzo młodzi,
przyzwoici, stremowani i przejùci. Ale do czegoĻ doszło. Oni mieli cisze nocne chyba od 9tej, robiło siù juŜ wtedy ciemno, no i umówiłem siù z Gabrysiå, Ŝe odwiedzù jå przy oknie jej
sali (na parterze po prawej stronie od głównego wejĻcie z przodu). No wiùc przybyłem, ona
otworzyła okno i zaczùliĻmy cicho rozmawiaç, a w powietrzu czuç było skupione napiùcie i
podsłuchiwanie dwudziestu pozostałych dziewczåt z sali. No i w koĤcu doszło do tego, Ŝe
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zupełnie niewinnie i delikatnie pocałowałem Gabrysiù. Wtedy rozległo siù wielkie szepczåce
«Ach!» ze strony wszystkich dziewczåt, które najwyraŚniej tylko na to czekały, i omal nie
zaczùły klaskaç. Ja oczywiĻcie od razu uciekłem. W jakimĻ nastùpnym roku, Ŝeby zdobyç
sympatiù pewnej przemiłej Haliny z kolonii, musiałem udawaç, Ŝe jestem dwa lata starszy niŜ
byłem naprawdù, bo ona była o dwa lata starsza ode mnie, a wtedy róŜnica dwóch lat to były
przestrzenie prawie nieskoĤczone. Wiele mnie to kosztowało, ale w koĤcu i tak siù wydało.
Halina, o ile pamiùtam, przeniosła swå dziewczùcå uwagù na «Siwego». On był dwa lata ode
mnie starszy” (jd).
„Za moich czasów teŜ przyjeŜdŜały dzieci na kolonie, ale jakoĻ z nimi zupełnie nie
mieliĻmy kontaktu. Nad Krzywe owszem chodziliĻmy, ale oni na plaŜù miejskå, a my
przewaŜnie na Stomil (przez płot oczywiĻcie!)” (mr).
„Do Siódemki przyjeŜdŜały kolonie z całej Polski. Były nawet fajne Bułgarki w latach
chyba 1974-76” (WSKH).
„Za moich czasów kilka razy były kolonie z Rosji, a Ŝe to był wróg publiczny numer
jeden, to siù obchodziło ich z daleka. To był chyba rok 1982 lub 83. Nie jestem pewna, ale oni
teŜ byli bardzo pilnowani. Rano byli wyprowadzani na plaŜù, a potem mieli jakieĻ inne
zajùcia w szkole lub poza niå. Pamiùtam jak zdyscyplinowanie maszerowali parami, bo z
kuchni babci miałam dobry punkt obserwacyjny na szkołù” (mr).
Kolorowa
Druga po „Pod śaglami”, najbardziej kultowa knajpa dawnego Olsztyna. MieĻciła siù na
Wojska Polskiego. „WłaĻnie, Kolorowa jest przy ul. Wojska Polskiego, a wiùc jadåc w
kierunku na Dobre Miasto, przy ratuszu pod górù i na pierwszych Ļwiatłach w lewo przez
most nad torami, dalej prosto drogå z pierwszeĤstwem przejazdu, bùdå jedne Ļwiatła, z lewej
stacja BP, i przed drugimi Ļwiatłami skrùt w prawo, tuŜ przy Kolorowej” (karolina).
Kolpy Czesiek
„Przypomniałem sobie coĻ takiego: to musiały byç lata 1965-66. Na przeciwko sklepu,
chyba w pierwszym domu przy uliczce do Ogródka Jordanowskiego (Al. Przyjaciół 33, na
pierwszym piùtrze) mieszkał, a raczej chyba wynajmował pokój facet, który miał na imiù
Czesiek i był studentem wtedy WSR (WyŜsza Szkoła Rolnicza). Był niesamowicie
energiczny, pomysłowy, wszyscy go lubili. Miał teŜ pasje sportowe, a gdy coĻ postanowił, to
robił to perfekcyjnie. KiedyĻ wpadł w szał lekkiej atletyki. To chyba on organizował skoki o
tyczce na boisku (tyczkami były długie drewniane baliki), rzut oszczepem (teŜ jakiegoĻ
domowego pomysłu), ale najwiùksze wraŜenie zrobił rzutem dyskiem, który to dysk gdzieĻ
zdobył (oryginalny), i próbował zmusiç całe towarzystwo do uczenia siù tego rzutu dyskiem,
co jest i trudne, i mozolne, i mało efektowne, wiùc wszyscy próbowali uniknåç tej nauki, ale
on był nieubłagany, i jeĻli ktoĻ chciał pozostaç w jego gronie, to musiał çwiczyç tym
dyskiem. Ja – wówczas małolat – byłem CzeĻkiem zachwycony” (jd).
„Czesiek Kolpy był sportowcem i studentem, a w nieco póŚniejszych czasach został
trenerem siatkówki w Kortowie. RzeczywiĻcie była to osoba bardzo energiczna, ciekawa i
kontrowersyjna. Z tego, co na dziĻ mi wiadomo, to Czesiek pracuje w Pile z młodzieŜå, uczy
ich tego, co lubi i potrafi, to znaczy siatkówki. OczywiĻcie robi to ze Ļwietnymi wynikami,
dlatego jest goĻç. W Olsztynie teŜ miał wyniki, ale jak to prawdziwy goĻç, nie był pokorny,
pokłócił siù ze wszystkimi waŜnymi w klubie AZS Kortowo i wyemigrował. Latem
widziałem, jak z całym autobusem młodzieŜy z Piły przyjechał do Olsztyna, i oczywiĻcie
zawitał na Alejù Przyjaciół. Chyba tam ktoĻ z jego rodziny jeszcze mieszka” (WSKH).
„Czesiek mieszkał na pierwszym piùtrze AP 33, pod nim bracia Andrzej i Tadeusz
Barzdo, a nad nim Krystyna Czasnojc z bratem, którego imienia nie pamiùtam. Wszyscy
chodzili do Siódemki w latach mniej wiùcej 1955-1962” (nat). „Jego mama była profesorem
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na WSR” (Iwona). „Czesiek Kolpy był jak najbardziej uczniem naszej szkoły. Potem
trenował wraz z magistrem Doroszukiem siatkarzy w Technikum Budowlanym, w której to
druŜynie grałem i ja w koĤcu lat 60-tych” (jf).
„Był takŜe moim trenerem siatkarskim. NieŚle nas do roboty zaganiał. Codziennie, a na
obozach treningowych kilka razy dziennie. Ale fajnie było i Ŝałujù trochù, Ŝe niezbyt wiele ze
mnie w tej siatkówce wyszło” (AD).
Komary
Teoretycznie takie miejsce jak okolica Jeziora Długiego nakazywałoby postawiç pytanie o
komary, i na przykład Andulka takie pytanie, po krótkim tam pobycie bardzo wczesnå
wiosnå, natychmiast postawiła. Ale na przykład jd nie pamiùta Ŝadnych stamtåd kłopotów
komarowych, choç z kolei Zbyszek nieco temperował ten optymizm.
Komiksy
„Za naszych czasów, w których rodził siù dla polskich dzieci Ļwiat komiksów,
zdecydowanie dominował «Tytus, Romek i A’tomek»” (mamut).
Komuna i sprawy polityczne
„KiedyĻ na lekcji historii pan Serafin opowiadał nam o wielkiej przyjaŚni naszego narodu
z bolszewikami. Nie mogłem tego słuchaç i spytałem tego pana, co on myĻli na temat
Katynia; czy to był dowód przyjaŚni ze strony radzieckiej. Słuchajcie, ten człowiek dostał
białej goråczki, dostałem jakåĻ linijkå po plecach i wyrzucił mnie z klasy. Ale bywały teŜ i
takie chwile, Ŝe i za komuny nie było aŜ tak Śle” (LP).
„Co prawda, mnie stalinowskie czasy ominùły, ale moja mam pamiùta, jak musiała
codziennie przed rozpoczùciem lekcji Ļpiewaç «Stalinowskie jasne słoĤce...». Nas mùczono
jedynie «wypadami» do kina na rosyjskie filmy” (mr).
„Komuna nieŚle narozrabiała w naszych umysłach, kiedy byliĻmy dzieçmi. Nie
rozumieliĻmy tego prawie wcale. Teraz, kiedy wspominam te roŜne momenty, to Ŝal mi tylko
rodziców i nauczycieli, którzy musieli Ŝyç tak ostroŜnie i czasami dwulicowo. Tu siù muszù
pochwaliç – jestem spod znaku Barana i uwielbiam to robiç – Ŝe nie byłem członkiem
harcerstwa, bo miało wtedy odcieĤ czerwony, ani póŚniej ZMS-u (jako jedyny uczeĤ mojej
klasy w LO 1). Na spotkaniach klasy wszyscy mi to do dziĻ wypominajå. A ja po prostu
miałem «czuja». Jednak tak naprawdù, to moi rodzice porzådnie nas w domu uĻwiadamiali,
gdzie jest prawda, i po prostu nie miałbym odwagi przyznaç siù im, Ŝe siù splamiłem na
czerwono. Przyznam siù jednak bez bicia, Ŝe byłem na obozie letnim TPPR i było super. Nie
pamiùtam, dlaczego rodzice mi pozwolili tam pojechaç. W ogóle to zawsze lubiłem ruski
jùzyk i ich kulturù – jestem miùkki w duszy i bardzo mi odpowiada ich
«duszoszczipatielnaja» muzyka, filmy, literatura, które tyle majå w sobie prostoty i sensu
Ŝycia” (gd).
Konarzewska Wanda
Ze słynnego rocznika 1965/66.
KonaŜewski Leszek
Zwany Siwym. „Siwy, podobnie jak dawniej, zajmuje siù sportem. Jest trenerem, pracuje
z młodzieŜå, poza tym sam rekreacyjnie wiele czasu poĻwiùca na ruch: narty biegowe,
zjazdowe, łyŜwiarstwo, tenis ziemny, teraz nawet w sali. Jest aktywny i trzyma formù”
(karolina).
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Korki
„Korki i korkowce! Korki rozdłubywaliĻmy i rzucaliĻmy luzem” (Zbyszek). „No i
któregoĻ razu jednemu z kolegów (który to bez wåtpienia czyta) gwizdnùło to w kieszeni,
uszkadzajåc garderobù i przemilczù co jeszcze. Z zabaw z tego gatunku pamiùtam jeszcze
faszerowanie rury spadowej od rynny gazetami i ich podpalanie w Ļrodku, czemu
towarzyszyły odgłosy podobne do startujåcego odrzutowca. Nikt siù wtedy nie przejmował,
Ŝe coĻ mogło siù zapaliç albo dom pójĻç z dymem. Wprawdzie nigdy nic takiego nie miało na
szczùĻcie miejsca, ale te rozlutowane rynny pamiùtam dobrze” (ak). „W naszej klasie teŜ była
afera z obieranymi korkami. KtoĻ z Likus obierał na Sylwestra korki, trzymał w rùku juŜ kilka
obranych i jednoczeĻnie obierał nowe. No i to właĻnie wybuchło mu w rùku. Miał póŚniej
zabandaŜowanå rùkù, cieszåc siù wszakŜe nie tylko współczuciem, ale i uznaniem i
podziwem” (Fredek). „Był teŜ sposób strzelania bez oskubywania korków. Korek wkładało
siù w druciany spinacz do papieru. Tak uzbrojony moŜna było rzucaç i wybuchał po upadku
na ziemiù” (WSKH).
Korwek Danka
Z rocznika 1961/62. „Korwek Danka juŜ niestety zmarła” (gaga).
Koszary
Znajdowały siù po drugiej stronie Jeziora Długiego (pierwszå stronå jest Aleja Przyjaciół),
miùdzy ulicami LeĻnå i Artyleryjskå. Pobudowane były za dawnych niemieckich czasów i
składały siù z wielkich budynków z czerwonej cegły. KiedyĻ była tam wielka jednostka
wojskowa, a Ŝołnierze z niej masowo odwiedzali las, most, sklep i Alejù Przyjaciół. Teraz
wiùkszoĻç terenu koszar niewiele juŜ ma wspólnego z wojskiem.
„ĺciana koszar przy ulicy Artyleryjskiej wiele zajmuje miejsca w moich wspomnieniach.
KryliĻmy siù tam czùsto podczas zabaw w podchody, zbieraliĻmy kasztany, które spadały z
drzew rosnåcych wzdłuŜ muru koszar. Pamiùtam czùste przemarsze niewielkich oddziałów
przez Bałtyckå, wybierajåce siù lub wracajåce z çwiczeĤ. Czasami było to wielce ciekawe.
Zdarzało siù teŜ, Ŝe przejechał ulicå jakiĻ ciùŜszy sprzùt: opancerzony transporter lub amfibia.
W pierwszej klasie byliĻmy tam raz w DzieĤ Wojska całå klaså z wizytå” (mamut).
Koszule non-iron
„KiedyĻ przyszła moda na koszule non-iron. Powietrza nie przepuszczały i Ŝółkły po paru
praniach, ale był na nie istny szał, bo dawały poczucie kontaktu z Zachodem i jego wzorcami”
(nat).
KoĻciół Garnizonowy
Jeden z najpiùkniejszych i najbardziej charakterystycznych budynków Olsztyna. Do niego
chodziło siù na lekcje religii, czùsto przez zmarzniùte jezioro.
Krajewski Andrzej
Krajewscy mieszkali najpierw na Alei Przyjaciół 25, a potem pobudowali siù na samym
koĤcu Alei Przyjaciół pod lasem. Poza Andrzejem mieli niedorozwiniùtå córkù Ewù. Andrzej
zmarł bez sensu na raka na poczåtku lat 70-tych (wszystko zaczùło siù od kolana), gdy akurat
dostał siù na studia do Torunia. Miał około 20 lat, był przystojny, inteligentny, miał
prawdziwå klasù; jego rodzice byli zrozpaczeni. Kolegował siù z nim miùdzy innymi jd, gd.
„Pamiùtam dobrze, i pewnie wszyscy pamiùtajå, Ŝe mieli samochód w czasach, gdy
rzadko kto samochód miewał. Była to Warszawa-garbusek. KiedyĻ Andrzej podprowadził
ojcu kluczyki i jeŚdził po podwórku, a Ŝe było ciasno, trzeba było bardzo uwaŜaç. W koĤcu
starajåc siù cofnåç na to samo miejsce, gdzie auto zostawił ojciec, otworzył drzwi i wyglådał
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do tyłu, bo widocznoĻci przez to małe jajowate okienko z tyłu nie było prawie wcale, i
zapomniał o naroŜniku budynku, w który tak zarył tymi otwartymi drzwiami, Ŝe trzeba było
oddawaç potem samochód do warsztatu. «Przemowù» taty słychaç było nawet u nas, w domu
obok” (ak).
„Tata Andrzeja chyba miał prywatny zakład rzemieĻlniczy, choç nie pamiùtam, czy było
to juŜ w tamtych latach” (Iwona).
Krany podwórzowe
„Czy pamiùtacie smak wody z kranów podwórzowych? Jak człowiek miał pragnienie, to
nie wracał do domu (za duŜe ryzyko, Ŝe coĻ trzeba bùdzie pomóc czy teŜ po prostu zostaç juŜ
na dłuŜej), tylko biegł za dom na podwórze, przechylał głowù na bok i siorbał z kranu.
Najpierw trzeba było wody trochù spuĻciç, aby była zimniejsza. Smaczek był lekko Ŝelazowy
od rury kranowej, ale ogólnie mówiåc – całkiem niezły” (Zbyszek).
Krauze
Mieszkali w budynku na Bałtyckiej, w którym jest poczta, na przeciw kiosku; wyjechali
do Niemiec.
Krenzek Alfred
Czyli Fredek. Kolega z klasy LP, mieszkał na Bałtyckiej 19 m. 2 do 1978 roku (obok
mieszkał mamut). „Na Bałtyckiej mieszkałem najpierw pod 17 (pierwszy blok), a póŚniej,
gdy wybudowali blok drugi (Ļrodkowy), to siù przeprowadziliĻmy do 3-pokojowego w nim
mieszkania. Wprawdzie ojciec miał jakåĻ działkù budowlanå na Zatorzu, ale rodzice starali
siù juŜ od 1968 roku o wyjazd do Niemiec, i nie chciał siù tam budowaç” (Fredek).
Fredek przygotował – obok ak – najĻwietniejszy i najobszerniejszy zestaw zdjùç z
jubileuszu, róŜnych innych zdjùç, a w koĤcu powołał do Ŝycia nieoficjalnå stronù szkoły
(http://home.arcor.de/szkpnr7/).
„Chodziłem z nim do jednej klasy przez całe osiem lat, a ciekawostkå jest to, Ŝe
urodziliĻmy siù dokładnie w tym samym dniu, tj. 18 paŚdziernika 1963 roku. Miał liczne
rodzeĤstwo: starszy brat Waldek, młodszy Józek, no i siostra Beata (choç była jeszcze jedna
siostra Małgosia)” (LP). Fredek to precyzuuje tak oto: „Nasz klan to: 3 chłopaków i 3
dziewczyny. 3 chłopaków + 1 dziewczyna to Siódemkowicze, 1 siostra poszła na export (bez
Siódemki), a najmłodsza to juŜ oryginalnie made in west germany” (Fredek).
„W naszej klasie było 23 uczniów. Dziewiùç osób mieszka dalej w okolicach Olsztyna;
osiem – mieszka dziĻ w Niemczech, dwie osoby niestety juŜ nie Ŝyjå; jedna osoba mieszka w
Australii, jedna w USA, jedna w Szwecji, i jedna we Włoszech. Tak wiùc wiùcej niŜ połowa
spoĻród nas Ŝyje poza granicami Polski” (Fredek).
„Moja «kariera» rozpoczùła siù w przedszkolu na Rybakach. PóŚniej od 1970 roku
przebrnåłem osiem lat siódemki (co bardzo mile wspominam). W 1978 wyjechałem z całå
rodzinå 1000 km na zachód od Olsztyna. Tam kurs jùzyka i inne szkoły, gimnazjum, matura,
rozpoczùte studia na Informatyce, póŚniej zmiana na Elektrotechnikù, wojsko (stracony
czas...), roczne dodatkowe szkolenie u Nixdorfa, wreszcie pierwsza prawdziwa praca po
studiach u Siemensa w Norymberdze (automatyzacja roŜnych fabryk samochodów w krajach
europejskich). Po czterech latach powróciłem w rodzinne strony mojej byłej Ŝony, tam praca
w nowej firmie (wielka wpadka...), zmiana pracy na lepszå, no i od dobrych szeĻciu lat praca
informatyka w gazecie regionalnej (www.nw-news.de). Kariera moŜe nie duŜa, ale zapewnia
Ŝycie bez wiùkszych finansowych kłopotów. Mówi siù, Ŝe mùŜczyzna w Ŝyciu powinien mieç
syna, zasadziç drzewo oraz postawiç dom. Z tych celów na razie tylko ten pierwszy zdołałem
osiågnåç. Nad pozostałymi celami pracujù powoli. WłaĻciwe bardzo powoli, bo po
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odzyskaniu wolnoĻci (po rozwodzie) myĻlù, Ŝe inne sprawy w Ŝyciu så waŜniejsze. Staram siù
Ŝyç i robiç to, na co mam ochotù.
Moja siostra MałgoĻka chyba juŜ nic sobie nie przypomina z polskich czasów. Miała piùç
lat, gdy wyjechaliĻmy. Poszła od razu do przedszkola i juŜ po 3 miesiåcach zapomniała
polskiego. Teraz jest juŜ mùŜata i dzieciata; niedawno urodziła córkù” (Fredek).
Warto moŜe teŜ przywołaç tu sprawozdanie jd z jego drugiego w Ŝyciu (po jubileuszu
szkoły) spotkania z Fredkiem, które miało miejsce w Warszawie (rok 2006), i do ostatniej
chwili nie było pewne, czy dojdzie do skutku. „Nie byłem pewny, czy Fredek znajdzie
kawiarniù Nowy ĺwiat na Nowym ĺwiecie, wiùc poniewaŜ zaoszczùdziłem w pracy 10 minut,
ruszyłem do miejsca pobytu Fredka, którym okazało siù coĻ z rezydencjå królewskå w nazwie
(Royal Residence), teŜ na ulicy Nowy ĺwiat. Fredek zjawił siù natychmiast po moim telefonie
i ruszyliĻmy na pobliskå ulicù Foksal w poszukiwaniu pasujåcej nam knajpki. To, co
znaleŚliĻmy to nie było moŜe to, ale wypiliĻmy po kawie, Fredek piwo, i omówiliĻmy kilka
wstùpnych kwestii (co Fredka przygnało do Warszawy, czy rondo w miejscu po Trampie nie
popsuło wszystkiego itp.). Potem uznaliĻmy, Ŝe czas na kolacjù i Fredek jako juŜ znawca
okolic zaprowadził mnie do knajpy z pierogami i innym podobnym jedzeniem. Był to wybór,
a raczej strzał w dwunastkù, i ja jako bywalec i tubylec nic lepszego bym nie wymyĻlił. Tam
zamówiliĻmy bigos, 3 porcje pierogów róŜnych, ale nie na słodko, naleĻniki z bitå Ļmietanå,
czekoladå, bakaliami, serem i owocami, wafel lodowy teŜ z bitå Ļmietanå, czekoladå,
bakaliami, serem i owocami, do tego coca-colù, a Fredek oczywiĻcie piwo porterowate, bo
takie pasuje do pierogów bardzie niŜ inne. W dwugodzinnej rozmowie oplotkowaliĻmy
wszystkich co regularniejszych bywalców forum, Fredek opowiedział mi swoje Ŝycie, a ja
Fredkowi swoje, szczególnå uwagù poĻwiùciliĻmy narzeczonym, Ŝonom i w ogóle kobietom,
zachwycaliĻmy siù miejscem naszego pobytu, obsługå i wyjåtkowo dobrze usytuowanym
stolikiem, przy którym siedzieliĻmy, jedliĻmy i gadaliĻmy. RozwaŜyliĻmy problem
olsztyĤskiej Starówki, sensownoĻç zakupu domów wyprzedawanych na Rybakach, plany
wakacyjne, a zwłaszcza bardzo moŜliwe spotkanie w szerszym gronie w lipcu w Miùsnym.
Wszystko było doĻç szybko, bo Fredek musiał wstaç nastùpnego dnia o czwartej rano, ale nie
panicznie i nie chaotycznie. ZostawiliĻmy w knajpie słusznie naleŜåcy siù spory napiwek i dla
zdrowia przespacerowaliĻmy siù wzdłuŜ Nowego ĺwiatu, u koĤca którego (nr 63) mogłem
wreszcie pokazaç Fredkowi kawiarniù Nowy ĺwiat, którå tym razem sobie darowaliĻmy. Na
zakoĤczenie podwiozłem Fredka samochodem (przez który nie mogłem w wiadomej sprawie
dotrzymywaç Fredkowi kroku) prawie pod jego królewskå rezydencjù. Fredek jaki jest
wszyscy wiedzå i to siù całkowicie potwierdziło, a nawet bardziej (jd).
Kromera
Piùkna, niewielka ulica, łåczåca Grunwaldzkå z koĻciołem garnizonowym i parkiem pod
Zamkiem.
Kruczkowski Leon
Pisarz polski, autor miùdzy innymi „Niemców”, „Pierwszego dnia wolnoĻci”, „Kordiana i
chama”. Od pewnego momentu patron szkoły.
„Pamiùtam jeszcze uroczystoĻç nadania szkole imienia Leona Kruczkowskiego. Wszyscy
(byłem wtedy w VII klasie) musieli przeczytaç jego sztukù «Niemcy» (czy dziĻ to teŜ jest w
Siódemce lektura obowiåzkowa?). Zorganizowano teŜ ogólnoszkolny konkurs wiedzy na jego
temat. UroczystoĻç była wielka. Wszystkie pracownie wyglådały imponujåco. Ale teŜ prawdù
mówiåc, wiùkszoĻç eksponatów ani przed dniem nadania imienia, ani po nim nie była
wykorzystywana na normalnych zajùciach (przynajmniej w naszej klasie)” (DD).
„Wszedłem niedawno na stronù szkoły i zobaczyłem... popiersie Kruczkowskiego!
Zdziwiony byłem niepomiernie, bo juŜ po ukoĤczeniu Siódemki dowiedziałem siù o
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nastùpujåcym zdarzeniu. Odmalowywano korytarze i robotnicy chcåc zabezpieczyç plac
budowy przed dzieçmi, zrobili prowizorycznå barierkù ze sznurka wokół tej czùĻci korytarza,
w której akurat stał Patron. Tak nieszczùĻliwie rozwiesili jednak ten sznurek, Ŝe owinùli go o
kolumnù, ale teŜ i o szyjù Kruczkowskiego. Jeden z moich młodszych kolegów biegł sobie
korytarzem tak szybko, Ŝe nie zauwaŜył sznurka, zawadził o niego i wpadł w zagrodzonå
przestrzeĤ. Kruczkowski spadł z postumentu i rozbił siù na kawałki. Potem go zapewne wiùc
posklejano. Chłopak ten nazywał siù Wojtek B. i do dzisiaj mieszka na Morskiej. ZałoŜù siù,
Ŝe starsi forumowicze nie wiedzieli o tym” (Krzysiek).
„Na pewno wielu z was pamiùta czarne gipsowe popiersie Leona Kruczkowskiego,
wystawione w holu szkoły na cokole na pierwszym piùtrze. Wielu z was słyszało z
pewnoĻciå, Ŝe popiersie zostało swego czasu roztrzaskane w przysłowiowy drobny mak.
Byłem Ļwiadkiem owego wydarzenia. W szkole przeprowadzany był wtedy remont.
Nieczùsto maluje siù szkoły podczas szkolnego sezonu, ta jednak reguła została złamana w
tym przypadku. Malarze powoli malowali klasy naszej budy. OczywiĻcie malowanie
korytarzy teŜ miało miejsce. KtóregoĻ dnia padła kolej na czùĻç korytarza z kåcikiem
poĻwiùconym patronowi naszej szkoły Leonowi Kruczkowskiemu. Jeden z genialnych
malarzy wpadł na pomysł rozwieszenia liny od kaloryfera do filaru, dookoła którego była
okrùcona lina, lina łåczyła równieŜ filar z szyjå naszego patrona. Tak, tak, lina była okrùcona
dookoła szyi! Genialni byli ci malarze... Lina miała chroniç ĻwieŜo pomalowane Ļciany
szkoły przed uczniami. Wisiała juŜ tak z dzieĤ lub dwa. Raz na jakiĻ czas jakiĻ dzieciak
przeszedł pod niå lub nad niå dla zabawy. Pewnego dnie grupa uczniów wychodziła właĻnie z
klasy. Pod koniec lekcji uczniów zawsze rozpierała energia, nawet kilka metrów od popiersia
pisarza. Jeden z chłopców, chcåc dołåczyç do grupy przyjaciół, przesadził właĻnie stopù
ponad sznurem i niefortunnie zawadził drugå stopå o sznur. No i doszło do nieszczùĻcia –
popiersie runùło z hukiem, rozbijajåc siù na dziesiåtki kawałków. Dopiero wtedy zdaliĻmy
sobie sprawù z tego, Ŝe ciùŜko wyglådajåce popiersie nie było rzeŚbå z bråzu lub kamienia, a
tylko gipsowym odlewem. Na moment zapanowała martwa cisza. Nastùpnie duŜo było
okrzyków i Ļmiechu. Przez nasze umysły błyskawicznie przeleciały przeróŜne emocje.
Sytuacja wydawała siù powaŜna, a zarazem groteskowa. Kolega (imienia nie bùdù wymieniał,
szkolny pseudonim: Bzyk) był w nie lada kłopocie. Cała historia zakoĤczyła siù tym, Ŝe
rodzice ucznia musieli naprawiç rzeŚbù (co zresztå zostało nieŚle zrobione; niewtajemniczeni
pewnie nawet nie zauwaŜyli dokonanego zniszczenia). UczeĤ natomiast, jak to czùsto bywało,
musiał wyståpiç przed całå szkołå na porannym apelu w poniedziałek. W pewnym sensie
przeszedł on do historii” (mamut).
„A czy moŜe wiecie, kto wykonał gipsowe popiersie naszego Leona Kruczkowskiego?”
(mamut). „OczywiĻcie: Balbina ĺwitycz-Widacka” (mir-mur).
Krupa Ela
Przyjaciółka mr.
Kruszewscy
Mieszkali na Rybakach 2, na pierwszym piùtrze, mieli duŜy balkon, który wychodził na
zejĻcie do Jeziora Długiego. Był tam chłopak Stasiek (rocznik 1965/66) i dziewczyna
Danusia.
Krutynia
Rzeka, a nad niå wieĻ KrutyĤ. „To jeden z lepszych szlaków kajakowych w Polsce. Z
Warpun przez Sorkwity do Rucianego Nidy. Miałem okazjù zaliczyç taki spływ, było
wspaniale. Pamiùtam teŜ z czasów szkolnych, Ŝe kilka razy pływaliĻmy statkiem po jeziorach
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mazurskich przez róŜne tamy i kanały. Obiecujù sobie, Ŝe kiedyĻ pokaŜù to wszystko mojemu
synowi” (LP).
„Ja raz w roku (czasem dwa) jeŜdŜù do Krutyni z przyjacielem na ryby. Zazwyczaj na
poczåtku czerwca, gdy nie ma jeszcze letników. Codziennie płyniemy w górù rzeki do jezior
krutyĤskich, potem przeprawiamy siù na Jezioro Mokre. Łowimy szczupaki, wiùc cały dzieĤ
wykonujemy setki rzutów i omawiamy wszystkie zagadnienia, które zebrały siù przez
miniony rok – polityczne, zawodowe, rodzinne, kobiece itd. Na łódce najlepiej popija siù
najwyŜszej klasy koniaki; Ŝadnych gorzał i winek, nawet whisky to nie to. Szczerze mówiåc,
koniak pijam tylko w Krutyni, poza Krutyniå nie lubiù go. Dodam, Ŝe w Krutyni prawie siù
nie ma kaca, a niektórzy twierdzå, Ŝe nie ma siù go tam w ogóle. 3-4 dni spùdzone w Krutyni,
na Krutyni i na Mokrym – na łodzi, z rzutami spinningowymi, paroma szczupakami i
koniaczkiem – ładujå mi akumulatory psychiczne na cały rok. Jest taka szkoła, która twierdzi,
Ŝe szczupak najlepiej bierze w potworne upały, ale jest teŜ szkoła, która twierdzi, Ŝe wrùcz
odwrotnie. Podczas naszych wyjazdów bywa czasem deszczowo, ale zazwyczaj deszcze nas
omijajå. Wyławiamy te szczupaki na kolacjù i na przywóz po 3-4 sztuki do domu. Ostatnio
nawet wprowadziliĻmy do koniaku pijanego na łodzi gustowne szklaneczki do tego koniaku,
co uznajemy za eleganckie szczyty kultury picia. No i w ogóle jest bosko, ale do tego juŜ
przez lata siù tam przyzwyczailiĻmy, wiùc nie budzi to juŜ naszego zdziwienia. Szczupaki
poniŜej 40 cm oddajemy (zgodnie z przepisami) jezioru, a one w kolejnym roku z
wdziùcznoĻci nam siù zahaczajå” (jd).
„Co do jednodniowego spływu Krutyniå, zachwalanego kiedyĻ przez Zbyszka: Zbyszek,
toŜ to barbarzyĤstwo. Za mojej tam bytnoĻci, robiliĻmy spływy na pełnej trasie w 10 dni i
zawsze było nam za krótko. Samo pokonanie Mokrego – jeĻli trafił siù mocny wiatr od
dzioba, czyli tzw. «mordewind» – mogło trwaç pół dnia” (ak).
Krystyniak
Kolega z klasy DD i T.B, a Krystyniak Hanka – koleŜanka T.B.
Krzak Andrzej
„W wyburzonym dawno domu za przystankiem na Bałtyckiej, na wysokoĻci Czarnego,
mieszkał kiedyĻ Andrzej Krzak. MoŜe pamiùtacie go, jak jeŚdził czeskim wynalazkiem marki
Jawa 350” (LP).
Ksiådz
„Do dziĻ pamiùtam ksiùdza, który w słoneczne niedziele (chyba) lat 60-tych wùdrował
Alejå Przyjaciół do szkoły. Dzieciaki siedziały na płotach i dostawały od niego cukierki. Nie
mam pełnej jasnoĻci, w jakim celu on przychodził” (jd).
Ksiùgarnia
„Ksiùgarniù na Bałtyckiej, koło poczty i naprzeciw kiosku, wspominam z tkliwoĻciå za jej
subtelny, nieco prowincjonalny nastrój i długo leŜåce stare wydania ksiåŜek. PóŚniej zmieniła
siù bardziej w sklep papierniczo-zabawkarski, ale teŜ sympatyczny, i wtedy kupiłem tam
sporo zabawek mym maleĤstwom” (jd). „Ksiùgarnia na rogu Bałtyckiej i Jeziornej była
całkiem nieŚle zaopatrzona jak na nasze szkolne wymagania” (mamut). „Dzisiaj ta ksiùgarnia
ciågle istnieje w trochù innej formie; jest to raczej sklep z artykułami biurowymi,
wùdkarskimi i róŜnymi” (Zbyszek).
Kufel Jarek
Kolega z klasy mamuta, takŜe ryby696.
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KukliĤscy Tomek i Marcin
Czyli thom.kuck i Martin K. Tomek był kolegå podwórkowym mikiego (mieszkali blisko
siebie na Bałtyckiej) oraz kolegå klasowym ryby 696; aktualnie poza krajem (od roku 1983),
choç odwiedza stare kåty.
Natomiast Marcin chodził do klasy z mr oraz Rajmundem (wox6) i Adamem W. Obecnie
mieszka w Neuss koło Düsseldorfu.
„Witaj Martin! Jaki ten Ļwiat mały! Pamiùtam ciù Ļwietnie, gdyŜ majåc jakieĻ osiem lat
bardzo ale to bardzo mi siù podobałeĻ. Pierwsza miłoĻç mojego Ŝycia” (mr). „Ja spùdzałem
wiele czasu z Marcinem, zwłaszcza w warsztacie Ļlusarskim jego taty tuŜ pod ich domem.
Pewnego razu wrzuciliĻy Ļwiecù dymnå do stolarni pana Barszczewskiego (chyba tak siù
nazywał, ten co mieszkał naprzeciwko). AleŜ to była afera, wszyscy nas szukali, a my, jak
dobrze sobie przypominam, schowaliĻmy siù za domem, chyba w jakimĻ starym
samochodzie” (wox6). „TeŜ pamiùtam tù zabawù. To było plexi w pudełku od zapałek. Pani
Barszczewska tak siù przestraszyła, Ŝe uciekła na drabiù i wołała o pomoc. SchowaliĻmy siù
za blachami, które były oparte o Ļcianù. AleŜ siù bałem do domu wróciç. W ogóle wydaje mi
siù, Ŝe jak siù wyprowadziliĻmy, to w Likusach od razu kilku mieszkaĤcow spokojniej spało.
U taty w warsztacie produkowane były skoble ze zuŜytych elektrod” (Martin K.).
„Klan «Kucków» składał siù z trzech chłopaków, ale ten trzeci nie miał satysfakcji
poznania Siódemki, bo był w przedszkolu, jak poszedł na export. Z mojego rocznika jest
równieŜ młodszy Szwejk” (thomas.k).
„KukliĤscy mieszkali na starej Bałtyckiej, w takim kanciastym domku przed ul. Wodnå.
Chodziłem tam czùsto do Blacków jak jeszcze tam mieszkali. Zdaje siù, Ŝe KukliĤscy mieli
samochód marki fiat-panda” (mir-mur). „To był Fiat Ritmo, dobiłem go dopiero tu w
Niemczech” (thomas.k).
Kulecka Antonina
Z rocznika 1965/66.
Kulig
„Czy juŜ ktoĻ wspominał o kuligach? Nasza klasa była na nich parù razy. Wspaniała
sanna, a ile celowych wywrotek!” (Iwona). „Ja pamiùtam słynne «kuligi» na torze
saneczkowym; czasami odbywały siù nawet w nocy” (LP).
Kusiorska Ewa
KoleŜanka z klasy Iwony i Ewy T. Odbyło siù u niej, na Alei RóŜ, pierwsze spotkanie
klasowe – w cztery lata po ukoĤczeniu Siódemki, gdy wszyscy byli juŜ w szkołach Ļrednich,
w klasach maturalnych.
Kwiaty
Chodzi o kwiaty doniczkowe, stojåce masowo na parapetach klas. „Na ferie i wakacje
brało siù te kwiatki na przechowanie do domu” (karolina).

L
Lachowski Jarek
„Mój dziadek przyjaŚnił siù z jego tatå, a ja znałam z widzenia jego syna – chyba miał na
imiù Arek, ale był o ładnych parù lat młodszy, wiùc dokładnie go nie pamiùtam. Mieszkali na
Al. Przyjaciół 39 m. 1.
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Jarek Lachowski chciał kupiç mieszkanie moich dziadków po ich Ļmierci, ale do tego nie
doszło, bo na podpisanie aktu notarialnego stawił siù bez pieniùdzy i jeszcze siù zdziwił, Ŝe
adwokat mojej mamy nie chciał mu daç kluczy. Potem teŜ miał jakieĻ trudnoĻci z zapłatå,
wiùc mieszkanie zostało sprzedane jakimĻ innym ludziom” (mr).
Landrynki
„KiedyĻ sprzedawano landrynki na wagù; miały odpowiedni stopieĤ kwaĻnoĻci z
wyjåtkiem egzemplarzy mleczno-białych, i o tych ostatnich – w odróŜnieniu od wszystkich
pozostałych – miałem marnå opiniù” (jd).
Las
Połowa Jeziora Długiego otoczona była i jest wspaniałym klasycznym lasem, któremu nie
brakowało niczego, co czyni las prawdziwym lasem. Były grzyby, zwierzùta, jamy i pagórki, i
wszystko inne. KiedyĻ las był zupełnie dziki, ale potem zaczùto go cywilizowaç ławeczkami,
zadaszeniami, które jednak w sumie z trudem siù przyjmowały.
„W lesie koło szkoły rozkwitały na wiosnù dywany kwitnåcych na biało zawilców i
błùkitno-aksamitnych przylaszczek” (WSKH).
Lasek bombowy
„Czubki do grotów strzał brało siù z tzw. lasku bombowego koło przejazdu kolejowego na
koĤcu toru saneczkowego. Było tam pełno tego i nie tylko tego. Wojsko sypało nawet szkło,
Ŝeby dzieciaki tam nie grzebały. Ale nic to nie dało. Były tam skarby tak pociågajåce, Ŝe
Ŝaden chłopak nie mógł siù oprzeç poszukiwaniom, badaniom i odkryciom. A znaleŚç moŜna
było naprawdù wiele, i to równieŜ zabawek niebezpiecznych i wybuchowych” (WSKH).
Laszko
Znany laryngolog, mieszkał na Alei Przyjaciół 31.
Legendy
„Dawno temu Ŝył i mieszkał pewien gospodarz; dokładnie nie wiadomo gdzie mieszkał,
ale gdzieĻ chyba w Olsztynie, a moŜe i u nas. Był bardzo skåpy, nieuczciwy, Śle traktował
pracowników. Po Ļmierci został zamieniony w czarnego psa. Tego psa moŜna spotkaç na
moĻcie na Jeziorze Długim. Gospodarz-pies bùdzie tak długo pokutował, aŜ ktoĻ nie powie do
niego dobrego słowa. I co wy na to?” (WSKH). „Słyszał same dobre słowa i juŜ dawno wrócił
na swoje gospodarstwo (poprawiony i uszlachetniony)” (jd).
Lep na muchy
„Powszechnie kiedyĻ uŜywano słynnych lepów na muchy, które przywieszało siù do
Ŝyrandola w kuchni lub pokoju. Pamiùta ktoĻ tù kleistå obrzydliwoĻç o sztuczno-miodowym
zapachu?” (jd). „Te lepy pamiùta moja mama. Ja widziałam takie cudo jedynie w sklepie
rzeŚniczym. Wisiało to coĻ nad miùsem i było oblepione tłustymi muchami. Brrrr. Moja
babcia polowała na muchy ze zwiniùtå gazetå. Mimo swego zaawansowanego wieku była
bardzo dobra w ich mordowaniu” (mr).
„Lepki to było duŜe ĻwiĤstwo. Jeszcze wiùkszym ĻwiĤstwem było morderstwo much przy
pomocy trucizny w aerozolu. Ciotka na wsi w Tumianach od czasu do czasu urzådzała taki
pogrom” (Fredek).
Leszkowicz Rysiek
Mieszka w okolicy CPN.
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LeĻniewska Monika
„Czy Monika LeĻniewska to jeszcze mieszka na Białej?” (ryba696). „Monika dosç dawno
zmieniła adres zamieszkania, przeniosła siù z całå rodzinå na ul. Wierzbowå, czyli na osiedle
za torami kolejowymi” (karolina).
Lewandowscy
Mieszkali na Alei Przyjaciół 32, na parterze. PrzyjaŚnił siù z nimi dziadek mr2. Był tam
Jurek i dwie siostry. Jurek mieszka teraz na Rybakach, a jego siostra nazywa siù po
zamåŜpójĻciu Gwozdek.
Lewandowski Bogdan
Z innych Lewandowskich; kolega z klasy Zbyszka. „Przed chwilå spotkałem
przypadkowo goĻcia, rozmawiamy, skådĻ wyraŚnie znam ten głos... Tak jest, to Bogdan
Lewandowski z mojej klasy z Siódemki. Poznaç na ulicy, to bym go nie poznał, ale po głosie,
to nawet po 30 latach. On mnie poczåtkowo nie poznawał, wiùc zaskoczyłem go tym, Ŝe
znam jego imiù i nazwisko. PowspominaliĻmy, dałem mu namiary na forum, moŜe siù
odezwie. Mieszka w Duesseldorfie. RozsypaliĻmy siù po Ļwiecie” (Zbyszek).
Liceum Ekonomiczne
„Liceum Ekonomiczne chyba piùç lata temu takŜe obchodziło 50-lecie istnienia Jestem
absolwentkå tejŜe szkoły, a dokładniej skoĤczyłam piùcioletnie Technikum Hotelarskie w
Zespole Szkół Ekonomicznych, którego to zespołu Liceum Ekonomiczne jest juŜ tylko
czùĻciå” (betis).
Likusy
KiedyĻ zupełnie odrùbne osiedle-wieĻ połåczone z Osiedlem nad Jeziorem Długim
przejazdem kolejowym. Tego przejazdu dziĻ juŜ nie ma; przebudowano go niedawno na
wiadukt. „Likusy włåczono do Olsztyna 1 stycznia 1967 roku, a Gutkowo (chyba nawet
dwoma kolejnym czùĻciami) jeszcze póŚniej” (Rafal).
„Pisze siù wprawdzie «Likusy», ale doĻç powszechnie mówi «Likuzy». Byłem mocno
zaskoczony pisowniå, gdy nauczyłem siù czytaç” (jd).
Linijka
Przyrzåd naukowy, przydatny na lekcjach matematyki, takŜe i innych, a poza tym
„narzùdzie tortur”.
„Linijkå dostałem po łapach od Filuta. I to za darmo, czyli za nic! Od razu przestało mi siù
wiele rzeczy podobaç” (Zbyszek). „My mieliĻmy wychowanie muzyczne z paniå
Romanowicz i ona takŜe biła linijkå po rùkach” (Fredek). „Linijkå dostałem dwa, moŜe trzy
razy w pierwszych dwóch latach edukacji. Najbardziej jednak nie cierpiałem ciågania za uszy,
bo i to siù zdarzało. Dragan była w tym ponoç dobra, choç ja osobiĻcie nie pamiùtam, aby
mnie to od niej spotkało” (mamut).
Liss Ewa
KoleŜanka z klasy ryby696, od razu po szkole wyjechała na do Niemiec.
Litzowie
Mieszkali na I piùtrze Rybaków 33. Kazik i Leszek. Kazik chodził do klasy ze Zbyszkiem.
W latach 70-tych wyprowadzili siù do centrum Olsztyna. Kazika spotkał DD w połowie lat
80-tych nad Jeziorem Likuskim; mówił, Ŝe jest nauczycielem w Reszlu.
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Lizaki
Popularnym i cenionym słodyczem były czerwone lizaki koguciki za 30 gr. „Nie ceniłem
tych lizaków z kogutkiem, bo były mdławo słodkie, a ja lubiłem w słodyczach kwaĻnoĻç.
Były teŜ wielkie lizaki okrågłe, i w ogóle w lizakach panował spory ruch i spora, jak na tamte
lata, pomysłowoĻç producentów” (jd).
Lody
Oczywisty letni przysmak.
„Lody szczególnego rodzaju, nakładane do specjalnych wafelków w specjalnej foremce, i
o szczególnym, Ļwietnym smaku, sprzedawano dawno temu w cyrku. Cyrk, gdy przyjeŜdŜał,
rozstawiany był koło Dworca Zachodniego, tam gdzie teraz jest targowisko, a potem po
drugiej stronie tunelu” (jd).
„Były w latach naszej młodoĻci lody Bambino, zdaje siù waniliowe; topiły siù
błyskawicznie i jadło siù je z reguły takim drewnianym patyczkiem” (mamut). „Wydaje mi
siù, Ŝe mamut pomylił lody Bambino z lodami Calypso. Calypso były Ļwietne i jadło siù je
właĻnie tym patyczkiem” (jd).
Były teŜ ekskluzywne lody, które nazywały siù Cassate i zazwyczaj podawano je w
kawiarniach. „Pamiùtam te lody Cassate. To była bardzo duŜa porcja, wiùc zazwyczaj
rozkrajało siù jå na cztery czùĻci. Miały one trzy warstwy: waniliowå, czekoladowå i
malinowå. Wydaje mi siù, Ŝe te lody jeszcze bywajå w sprzedaŜy. ” (jd).
LubaĤska Teresa
Czyli nat. Na poczåtku zarzuciła nam emeryctwo i ciasne horyzonty geograficznoumysłowe, zawùŜone do smutnych ponoç okolic Jeziora Długiego i szkoły. Nat spùdziła
dzieciĤstwo na Alei Przyjaciół, ale nie czuje podobno ze szkołå i okolicå bliŜszej
sentymentalnej i emocjonalnej wiùzi, i nie ma jakichĻ istotniejszych wspomnieĤ. Tak to
prezentuje: „Z nauczycieli raczej nikt nie imponował niczym i trwałego piùtna na kształcie
charakteru nie pozostawił. Wakacje spùdzane nad Krzywym na tzw. plaŜy, przymusowe
rodzinne grzybobrania i nasiadówki w lesie, szybko straciły urok poprzez monotonnå
powtarzalnoĻç. Młoda dusza rwała siù «do miasta», ale tam, zamiast pobudzajåcej intelekt
kultury, było kino Polonia i teatr Jaracza z programem opartym głównie na przymusowej w
szkołach lekturze. Tylko Olsztyn Główny oferował WAY OUT”. Nat była jednak wiernå
czytelniczkå i systematycznå uczestniczkå rozmów na forum, co i raz uciekajåcå siù do
twórczych prowokacji (Ŝe nudzimy i nie mamy nic do powiedzenia). Starała siù zapracowaç
na reputacjù twardej, złoĻliwej jùdzy, ale te i owe wspomnienia powodowały chwile słaboĻci i
wprawiały jå – aczkolwiek wbrew samej sobie – w nastrój nostalgii i romantyzmu. Mieszka
dziĻ w Anglii i nosi nazwisko Wilson. Wiadomo jeszcze coĻ takiego: „W Olsztynie
mieszkałam (naprzeciw szkoły) od czasów zamierzchłych do roku 1965. Chodziłam do
Siódemki (ukoĤczonej w roku 1961), a potem do LO II. Po maturze wybyłam na studia i
wiùcej juŜ nie wróciłam. Teraz nie mam juŜ tam nikogo i pewnie nigdy juŜ nie zajrzù. Za
Warszawå tùskniù trochù, ale teŜ nie na tyle, Ŝeby odwiedzaç. Przyznajù jednak, Ŝe poznałam
w Anglii bardzo angielskich Polaków, którzy po bardzo wielu latach spùdzonych tutaj,
wracajå umrzeç do Polski. Na razie nie wiem dlaczego i nie rozumiem. Ale moŜe coĻ w tym
jest”. WaŜne jest teŜ to: „Tygodnik Ekran łaskawie zamieĻcił kiedyĻ (1974 r.) mojå fotkù,
poniewaŜ byłam tłumaczkå sztuki telewizyjnej autora z Nowej Zelandii oraz asystentkå
reŜysera, który jùzykiem polskim nie władał. Pamiùtam tylko, Ŝe w jednej z głównych ról
wystùpował Olgierd Łukaszewicz” (nat).
Nat ma rownieŜ siostrù Elzbietù, która jest o cztery lata młodsza, takŜe chodziła do
Siódemki i aktualnie mieszka koło Frankfurtu.

101
Nat kolegowała siù w Olsztynie z mamå mr i właĻnie od mr wiadomo o nat jeszcze, Ŝe:
„Jej ojciec w latach osiemdziesiåtych oŜenił siù z paniå DomaĤskå, którå moja mama pamiùta
jako nauczycielkù biologii o panieĤskim nazwisku Dzienisiewicz” (mr).

Ł
ŁaĤsk
Mała miejscowoĻç blisko Olsztyna. Piùkna przyroda, las, Jezioro ŁaĤskie i oĻrodek
rzådowy. Miejsce bardzo cenione przez LP.
Łùgowski Marek
„Łùgowskich było w domu duŜo; Marek jak nie zdał u nas, chodził do klasy ze swojå
siostrå, chyba Jolkå. Mieszkali na Jeziornej w blokach” (ryba 696). „Jola Łùgowska chodziła
do klasy ze mnå, nie pamiùtam jednak, czy jej brat teŜ. Niewykluczone, Ŝe oni ze dwa razy
nie zdali” (mr).
Łowienie ryb
Okolice Jeziora Długiego i okolic były rajem dla młodych i starych, dla kobiet i
mùŜczyzn, dla dzieci i dorosłych, a i dla wùdkarzy. Na Długim moŜna było złapaç szczupaka,
na Czarnym łososia, na Krzywym wyciågnåç z głùbin sielawù, i to wszystko – a przecieŜ nie
tylko to – o kaŜdej porze roku.
„Wiùc łowiło siù, oj łowiło. Czasem na wùdkù, czasem siatkå. Były w Długim karasie i
liny, a czego innego nie udało mi siù wtedy na Długim złapaç. Szybkå metodå połowu, tzw.
obiadowå, było rzucenie siatki o wymiarach 1 na 1 obok przybrzeŜnych krzaków,
podkarmienie i szybkie wyciågniùcie, co dawało w efekcie kilkanaĻcie albo i wiùcej sztuk w
ciågu godziny. Dla cierpliwych i z zaciùciem sportowym była oczywiĻcie wùdka, albo i dwie,
co przynosiło od zera do kilku sztuk w ciågu popołudnia. Łowiło siù zazwyczaj na odcinku
miùdzy mostem a zejĻciem nad jezioro w pobliŜu sklepów. Czasem równieŜ nieco dalej, w
stronù zalesionego koĤca jeziora albo w kierunku PZW. Nigdy natomiast nie łowiłem z
drugiego brzegu. Swego czasu miałem nawet kartù wùdkarskå, zresztå nie uchodziło inaczej –
mieliĻmy w klasie Andrzejka, którego ojciec pracował w PZW. Najwiùksza rybù na Długim
złapałem kiedyĻ z mostu, i był to lin. Najchùtniej chodziło siù jednak nad Krzywe albo
Likuskie, gdzie woda była czysta i rybki nie jechały tak mocno mułem. Czasami teŜ na śbika
albo Podkówkù. Ja sam nie ograniczałem swoich wùdrówek, zresztå nie tylko tych
«rybackich», do najbliŜszej okolicy; chodziłem bardzo duŜo w dalsze rejony, i to w celach
róŜnych. Były to tereny przy Długim, ale teŜ wzdłuŜ Łyny aŜ do Redykajn, całe Krzywe aŜ do
Gutkowa, lasy za Podkówkå, gdzie zbierało siù grzyby (tam, gdzie teraz så budynki
seminarium, były dawniej wspaniałe kurki). Na Krzywym za lotniskiem bywało siù na
rybkach, grzybkach i robiło biwaki pod namiotem. Potem, gdy z etapu pieszo-rowerowego
przesiadłem siù na MZ-kù (Leszek, moŜe pamiùtasz moje MZ Trophy?), «zdobyte» tereny
powiùkszyły siù znacznie, jakkolwiek nie był to motor lubiåcy bezdroŜa. TS-ka była w tym
lepsza. No cóŜ, było, minùło. Teraz właĻciwie prawie nie łowiù – tzn. owszem, na urlopach
rzucam sporå blachù, zwykle na morzu, i to z nie najgorszymi wynikami. Na klasyczne
siedzenie i moczenie kija brak jakoĻ ochoty i czasu, który i tak ucieka coraz szybciej” (ak).
„Był czas, Ŝe ryby na Długim brały jak głupie. Ale to chyba tylko dlatego, Ŝe z braku
tlenu w całkowicie zatrutym jeziorze wolały łykaç tlen z powietrza niŜ z wody. Były takie
dwa sezony, Ŝe przy moĻcie okonie pływały całymi stadami i taka chmara okoniowa
przepływała wzdłuŜ mostu z regularnoĻciå co do minuty. Dziesiåtki moczykijów zarzucały
wtedy swoje wùdki. Sam byłem Ļwiadkiem, jak facet miał załoŜone dwa haczyki i wyciågał
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po dwa na raz. My młodsi, w tym samym miejscu przy samym brzegu jeziora, łowiliĻmy
kiełbie. Tych było teŜ mnóstwo. BiliĻmy rekordy, kto wiùcej złapie na jednego robaka.
Udawało siù złowiç kilkanaĻcie na jednego, ostatnie brały na wymiùtoszone i wyŜute jak
guma strzùpy robaka, ale brały cały czas tak Ŝarłocznie, Ŝe w godzinù miało siù po
kilkadziesiåt sztuk. OddawaliĻmy wszystkie kotom. Te zaĻ, z nadmiaru Ŝarcia, w koĤcu
ogryzały tylko łby jako najwiùkszy smakołyk. Przy drugim moĻcie w zatoce (dziĻ juŜ go nie
ma), brały z 5 metrów karasie prawdziwe giganty, takie, Ŝe na patelni mieĻcił siù tylko jeden.
Brały najlepiej na słodkie ciasto, a spławik wywalały podobnie jak wtedy, gdy bierze leszcz.
Most był krótki (właĻciwie to był półmost), dlatego szła wojna o miejsce i niektórzy
przychodzili skoro Ļwit. Karasie jednak chyba właĻnie z powodu braku tlenu brały najlepiej w
samo południe w upale, gdy duchota była najwiùksza” (WSKH).
Łódeczki
„Ja i moi kumple z klasy mieliĻmy swego czasu takå oto zabawù: robiliĻmy z papieru
łódki, a po lekcjach chodziliĻmy nad Długie i puszczaliĻmy je na wodù, ale nie to było
głównym celem. Chodziło o to, aby na drugi dzieĤ wyłowiç jak najwiùcej puszczonych
łódeczek, a właĻciwie nie tyle wyłowiç, co odzyskaç je w stanie nienaruszonym. Potem takå
łódeczkù suszyło siù i puszczało jeszcze raz, i tak w kółko, aŜ zatonùła. Ciekawi mnie, czy to
był tylko nasz patent, czy ktoĻ wczeĻniej na podobny pomysł wpadł?” (Tomas).
„My robiliĻmy łódeczki trochù inaczej, a mianowicie brało siù coĻ, co umiało pływaç,
nastùpnie napełniało siù to saletrå wymieszanå z cukrem, i zapałało siù...” (LP).
Łuk
„MoŜe ktoĻ z was znalazł koło Trzech Koron łuk i strzały? Schowałem w dziupli i ktoĻ
mi... No tak, kiedyĻ w lesie było nas znacznie wiùcej. Czubki w strzałach miałem metalowe –
zdobyte własnorùcznie na wojskowej strzelnicy WDK, z wykorzystaniem nastùpnie
wytopionego ołowiu; leciały super...” (Zbyszek).
Łukaszuk Łukasz
Kolega mir-mura; podejrzewany poczåtkowo o to, Ŝe to on jest mamutem, co okazało siù
wprawdzie złym trafieniem, ale juŜ drugie wskazanie mir-mura (na Olgierda WiĻniewskiego)
było bezbłùdne.
„Słyszałem tylko, Ŝe siù oŜenił z B. Swatek (teŜ byłå Siódemkowiczkå)” (mir-mur). „Ta
ostatnia informacja nieaktualna juŜ od ponad piùciu lat” (borasca).
ŁyŜwy
„KiedyĻ do jazdy na łyŜwach potrzebne były trzewiki z Ŝabkå, i dziùki temu moŜna było
do nich przymocowaç łyŜwy. Ja teŜ takie miałam; choç były jeszcze łyŜwy całkowicie
przykrùcane do obcasów i na przód buta; czùsto spadały. Moim marzeniem były figurówki,
które w sklepach albo juŜ były i zniknùły, albo akurat nie było dla mnie numeru. Wreszcie
pewnej zimy w latach 60-tych tata mi je kupił, na Starym MieĻcie w sklepie sportowym. Mam
je do dzisiaj, i nawet czasami na nich jeszcze jeŜdŜù” (Iwona).
„Takie łyŜwy przykrùcane teŜ miałem; masz racjù, one ciågle spadały. Ale moje zupełnie
pierwsze łyŜwy nazywały siù chyba Ļniegowe i miały podwójne płozy. Kiedy byłem trochù
starszy, dostałem hokejówki” (LP).

M
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Maciejewska Iwona
„Mieszkała w bloku przy Bałtyckiej, w tym pierwszym od ul. Zielonej; jej rodzice
mieszkajå tam do tej pory. Siódemkù ukoĤczyła w roku 1981 lub 82” (karolina).
Madejski
Zwany Madejem; kolega LP i Fredka; mieszka obecnie niedaleko Karlsruhe. „Madejski
był w naszej klasie, ale musiał powtarzaç, i w ten sposób wylådował w klasie LM” (Fredek).
Magnetofon
„Najpierw były adaptery, szczególnie adaptery Bambino; zaraz potem były magnetofony,
szczególnie ZK dwu-, a potem cztero-ĻcieŜkowe; w koĤcu nadeszły kasetowce, a za ich
sprawå prywatki wyszły w teren!” (Zbyszek).
MajbaĤski Bogdan
Został milicjantem, mieszkał na Morskiej.
Majcher Leszek
Czyli Leszek, albo ML, albo teŜ LM. „Mieszkałem na Alei RóŜ. Podczas mojego
krótkiego pobytu w Olsztynie w 1996 roku nie miałem, niestety, okazji spotkaç wielu
znajomych ze szkoły, ale prawdù mówiåc to niewielu ich juŜ tam mieszka. Jak widaç,
wiùkszoĻç pałùta siù po Ļwiecie. Dzwoniłem do Szwejka – był za granicå; Rajmund Pacmor –
wiadomo, wyjechał juŜ bardzo dawno; Todek Snitko i moi såsiedzi – w niemieckich stronach,
i mógłbym tak wymieniaç i wymieniaç. Natomiast po wielu latach znalazłem kilku
znajomych w Toronto, i to poprzez tù stronù, ale jest to na razie znajomoĻç przede wszystkim
internetowa, bo nawet moich kanadyjskich współrozmówców jeszcze nie widziałem! Bardzo
mi siù spodobał pomysł tego forum i nie bùdù ukrywał, Ŝe zostałem w nie wprowadzony przez
kolegù z klasy, z którym nie miałem przez długie lata Ŝadnego kontaktu! No ale dziùki całym
tym komputerom, właĻnie siù to zmienia! Po cichu planujù wyjazd do Olsztyna, chyba na
wakacje, i wtedy bùdù mógł siù nacieszyç na Ŝywo. Na razie zdjùcia Fredka dajå Ļwietnå
szansù, by sobie porzådnie powspominaç. Mnóstwo osób i sytuacji od razu powróciło do
pamiùci” (LM).
LM, co wĻród nas jest jeszcze nietypowe, został juŜ dziadkiem (absolutnie młodzieŜowym
dziadkiem), i to podwójnym.
„Chciałbym spotkaç LM i mieç okazjù do odegrania siù na nim. KiedyĻ mnie ograł w
Ļciankù na pieniådze ze wszystkiego, co wczeĻniej wygrałem od innych, Chyba to było 45
zlotych, rok około 1976. Miałem wypchanå sakiekwkù, a wróciłem z Alei RóŜ, gdzie LM
mieszkał, z zupełnie pustå” (WSKH).
„LM był najmłodszy z trójki braci. Dobrze pamiùtam dwóch starszych. Widziałem stronù
interenetowå Waldka. Koło nich mieszkał Bogdan (nie pamiùtam nazwiska, ale miał super
kuzynkù, która przyjeŜdŜała na wakacje); jego mama troche kulała” (johninm). „Mój brat
Krzysiek jest w Polsce – nie wyjeŜdzał nigdzie, zajmuje siù herpetologiå; a Waldek jeŚdzi po
Ļwiecie z swoimi obrazami. ZrobiliĻmy mu nawet wystawù w ambasadzie polskiej w Ottawie,
a póŚniej in New York” (LM).
Makara Mirek
Kolega z klasy i przyjaciel LP. Mieszkał na Al. Przyjaciół 39. Miał siostrù, bardzo ładnå. I
on, i ona ciågle mieszkajå w Olsztynie, choç juŜ nie na Alei Przyjaciół.
Maksymiuk Wiesiek
Kolega Fredka; i najprawdopodobniej z klasy mr.
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Makulatura, butelki itp.
KiedyĻ zbierało siù te wszystkie surowce z pobudek patriotyczno-ekologicznych
(„ratujesz lasy, zbierajåc makulaturù”), z obowiåzku szkolnego (trzeba było przynieĻç
okreĻlonå iloĻç, by zaliczyç jakiĻ przedmiot), no i dla zysku – dla zwiùkszenia lub stworzenia
kieszonkowego.
„Ja zbierałem butelki i słoiki. Dobre pieniådze moŜna było na nich zarobiç, tyle Ŝe punkty
przyjmujåce były otwierane wedle nieprzewidywalnych reguł i widzimisiù tych, którzy w
nich rzådzili” (jd).
NajwaŜniejszy skup butelek w okolicy znajdował siù na Morskiej. Prowadzili go
dziadkowie Wiesi Porùbskiej, póŚniej Ŝony Bogusia Molendy. Ale gdy ten zwiåzek stał siù
faktem, dziadkowie juŜ nie funkcjonowali w interesie, i niedługo potem umarli. „Czy wy teŜ
te butelki sprzedawaliĻcie moŜe w skupie przy Morskiej? Pamiùtacie babciù i dziadka ze
skupu? Oglådali kaŜdå butelkù; za sztukù była złotówka, a za słoik chyba 50 gr. Było to w
okolicy bardzo wczesnych lat 70-tych” (WSKH). „Ten punkt skupu był w najniŜszym
punkcie Morskiej, miùdzy Ogródkiem Jordanowskim i lasem, a przyjmowali te butelki chyba
od strony Bałtyckiej. OczywiĻcie nieĻmiertelna cena – 1 zł od butelki (nie poszczerbionej na
gwincie)” (jd). „Od Morskiej teŜ moŜna było wchodziç. Butelki potem podroŜały do 3 zł. To
był szał, bo mieliĻmy dziùki temu duŜo wiùcej forsy. Jednak entuzjazm szybko minåł, bo
zorientowaliĻmy siù, Ŝe za wiùcej pieniùdzy moŜna było mniej kupiç. Tak wiùc ta butelkowa
zmiana ceny była dla nas sygnałem poczåtku inflacji i dowodem, Ŝe gierkowska gospodarka
zaczyna popadaç w zadyszkù” (WSKH).
Innym miejscem kojarzåcym siù z makulaturå było tylne wyjĻcie ze szkoły na boisko.
„Ten magazynek na makulaturù zbieranå na wyĻcigi przez klasy to było faktycznie magiczne
miejsce, tak jak wagi sprùŜynowe, na których zawieszało siù paczkù; one pokazywały ciùŜar”
(WSKH). „Banan, czyli Darek Banowski, ten starszy, w jakiĻ niepojùty sposób zdobywał
klucz od tego składziku makulatury w wejĻciu szkolnym, znikał tam i wydzierał zdjùcia
nagich kobiet z kolorowych pism. Zastanawiam siù właĻnie, jakie mogły byç w tamtych
czasach (lata 80-te) gazety z takimi fotkami. No i przypomima sobie, Ŝe były to: «Razem»
oraz tygodnik studencki ITD, którego szefem był Aleksander KwaĻniewski” (miki).
„Ja zaczynałam szkołù jeszcze na Bałtyckiej i do dziĻ pamiùtam akcje zbierania butelek
(na cele charytatywne?). Moja wychowawczyni, pani Sitnik, z dumå poustawiała kiedyĻ
przyniesione przez dzieci zbiory w drzwiach do klasy. Przy zabawie w czasie przerwy,
biegnåc do klasy, upadłam na tù kolekcjù i do dzisiaj mam szramù na nodze. Miła pani S.
zrobiła mi awanturù za poniesione straty w postaci stłuczek, a póŚniej była jeszcze spora
draka z udziałem moich rodziców” (nat).
„TeŜ pamiùtam te zbiorki materiałów powtórnego przerobu, szczególnie makulatury i
złomu. Pamiùtam teŜ to tylne wejĻcie do szkolnego budynku przemienione na tymczasowy
magazyn makulatury. Teraz pewnie coĻ takiego nie byłoby dozwolone z powodu
niebezpieczeĤstwa powstania poŜaru. Nie pamiùtam natomiast, Ŝeby butelki były jakimĻ
specjalnie ulubionym materiałem zbiórek szkolnych. Makulatury zbierano sporo w szkołach,
dopóki nie stała siù ona towarem wymiennym na papier toaletowy w okresie wczesnych lat
80-tych. WiùkszoĻç ludzi miała wtedy trudnoĻci z normalnym otrzymaniem tego cennego
towaru w sklepie, wiùc nic innego nie pozostawało, jak tylko to gromadzenie makulatury na
wymianù” (mamut).
Malewski Darek
Kolega mikiego. Wnuk sławnego Malewskiego. Sławny Malewski był chyba posłem na
Sejm; mieszkali za Molendami, na Rybakach 3.
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MaliĤska Urszula
KoleŜanka nat; chodziła do Siódemki; miała młodszego brata Andrzeja (oczywiĻcie teŜ
Siódemka); mieszkali na Bałtyckiej, w okolicach Fredka i mamuta. Obok Ulki mieszkała
równieŜ Iwona. Nat była nawet na Ļlubie Ulki.
„JeŜeli to ta sama Urszula MaliĤska, to brat jej ma na imiù Jacek. Urszula była
rzeczywiĻcie trochù starsza od niego, i mieszkali na Bałtyckiej. Spotykam jå niekiedy w
centrum miasta, wymieniamy «dzieĤ dobry». Zwiåzana jest zawodowo chyba z
sådownictwem” (Iwona). „Tak, tak, to dokładnie ta Urszula, o której mówiłam; zaczùła
pracowaç w sådzie zaraz po maturze. Nie znam tylko jej nazwiska po zamåŜpójĻciu” (nat).
Malkowski
„Na poczåtku lat 70-tych w dziwny sposób kupił mieszkanie Smereckich (Aleja Przyjaciół
30), którzy przez to musieli siù wyprowadziç. Wszystko mu przeszkadzało, ale był
prokuratorem i nie bał siù nikogo. Za komuny było to normalne. Miał teŜ córkù Beatù, która
mi siù bardzo podobała. Niestety... Beata mieszka dziĻ w Lublinie, a on niedawno umarł”
(LP).
Mały Modelarz
„«ĺwiat Młodych» czytałem od dechy do dechy, byłem zresztå harcerzem, ale teŜ kleiłem
modele z «Małego Modelarza». «Mały Modelarz» wychodzi do dziĻ, a ja mam jeszcze kilka
starych numerów, na które czasu i kleju zabrakło. MoŜe kiedyĻ... na emeryturze? Pewnego
razu skleiliĻmy z bratem z podwójnego numeru okrùt Aurora. Wywarzony napełniliĻmy
siarkå z zapałek, korkami, kapiszonami, podpaliliĻmy i wypuĻciliĻmy na wody Jeziora
Długiego. Piùknie ta Aurora płonùła strzelajåc wokół, i to był ostatni (i moŜe jedyny) rejs
Aurory po Długim” (Zbyszek).
Marcinkiewicz Robert
„Zna ktoĻ z was Roberta Marcinkiewicza i wie, co siù z nim dzieje? On mieszkał na Alei
Przyjaciół, a jego rodzice mieli zakład fryzjerski. Matka prowadzi ten zakład chyba jeszcze do
dziĻ. On był przez parù lat moim szwagrem, ale póŚniej straciliĻmy całkiem kontakt” (AD).
„Ja znam Marcinkiewcza. Robert miał podobno całkiem niedawno powaŜny wypadek
samochodowy w Niemczech. MoŜe Zyby coĻ bùdzie wiedział, bo to chyba od niego dostałem
tù informacjù.” (miki). „Z Robertem podobno juŜ jest lepiej. Tak mówi Jarek Szwejk. Gdy
widziałem ostatni raz Roberta, musiał byç po przejĻciach, bo powtarzał, Ŝe kobiet ma doĻç do
koĤca Ŝycia (no moŜe w trochù mniej delikatnej formie)” (zyby).
„Informacja dla wszystkich, którzy znajå Roberta M.: Tak, miał ciùŜki wypadek, ale nie
samochodowy, tylko w pracy. Niedawno siù z nim widziałem i jest na najlepszej drodze
powrotu do zdrowia. NajwaŜniejsze, Ŝe nie stracił swojego poczucia humoru i dobrze to
wszystko znosi” (AD).
Robert chodził do klasy z zybym i z tymi wszystkimi, z którymi chodził zyby.
Marcjankowie
Mieszkali na Rybakach, blisko przedszkola. Dwóch braci, sympatycznych grubasków.
Starszy, Jurek, chodził do klasy z jd i Elå Kaszubå.
MarczyĤski Darek
Mieszkał koło Ogródka Jordanowskiego, przy placyku na Morskiej. Miał przezwisko
Nuna, które niektórzy lepiej zapamiùtali niŜ jego prawdziwe imie i nazwisko: „KiedyĻ
pływałem w Warmii na Ŝaglówkach, byłem załogantem, a na sternika mówiliĻmy «Nuna».
Nie pamiùtam dokładnie, jak siù nazywał, ale na pewno chodził do naszej szkoły” (zyby).
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„Nuna miał starszego brata Artura. Kolegowałem siù z nim. Słyszałem, Ŝe teraz pracuje w
protetyce dentystycznej w Olsztynie. ĺwietne Ļliwy mieli w ogrodzie. Zresztå cały ogród
niczego sobie” (johninm).
Markowscy
Ela i Krzysiek. Ich ojciec był adwokatem. Krzysiek skoĤczył studia i wyniósł siù z
Olsztyna. Ela, z którå przyjaŚniła siù mama mr, teŜ wyjechała do Warszawy i wyszła za måŜ
za Marka Nowickiego, który był operatorem filmowym, a potem został profesorem w łódzkiej
szkole filmowej. Ela ma dwóch synów.
Marmolada
Obok bryły masła, bryły galaretki, była równieŜ bryła marmolady. Bardzo przystùpny
cenowo słodycz.
„Na pewno pamiùtacie wielkie bloki marmolady na wagù (czy nie 1,20 za kilogram?),
która dla wielu bywała najwaŜniejszym dostùpnym słodyczem, i której zazwyczaj nie
brakowało (oranŜady w proszku potrafiło czasem nie byç)” (jd). „Marmolada z bloku była
oczywiĻcie podstawå wyŜywienia (przyznam siù, Ŝe od czasu do czasu wracam do tego
tematu przy Ļniadaniu)” (DD).
Marschall Michał
Czyli miki. Rocznik 1980, w klasie z zybym, LM i Jarkiem Szwejkiem, z tym Ŝe do
Siódemki dołåczył w piåtej klasie. „Niestety, nie zostałem na dzielnicy. Mieszkałem na
Likusach, a teraz ĺródmieĻcie. Po starych Ļmieciach Ļmigam czasem rowerkiem. Jak jest
ciepło. Pani Ciołkowska nazywała mnie w szkole «Ŝulik» i «zcichapùkł». To wiele tłumaczy”.
DziĻ miki jest miùdzy innymi kolegå Zbyszka do Ļpiewania (szantów) i do grania (w
siatkówkù), a takŜe inicjatorem wielu innych Ļwietnych projektów towarzyskich i
forumowych dawnych Siódemkowiczów.
Mauzoleum Hindenburga
„Mauzoleum marszałka Hindenburga pod Stenbarkiem zrównano z ziemiå jeszcze pod
koniec lat 40-tych. Kamienne płyty przywieŚli do Olsztyna. Zrobili z nich m.in. placyk przy
pomniku wdziùcznoĻci Armii Czerwonej przy al. Piłsudskiego (no powiedzcie, czy to nie
palec boŜy). To takie samo sukinsyĤstwo jak wybrukowanie macewami z cmentarza
Ŝydowskiego alei Wojska Polskiego (szukaç pod asfaltem)” (mk).
„MK napisał, Ŝe rozwalili to w latach 40-tych, ale nie jest to chyba prawda; było to
znacznie póŚniej, w połowie lat 50-tych. Był to oczywiĻcie rozkaz Zwiåzku Radzieckiego.
Znam kogoĻ, kto walczył o to, Ŝeby to zachowaç, ale niestety nie udało mu siù. To były
ciùŜkie czasy. Podobno koszty rozwalenia Mauzoleum były ogromne, ale to juŜ Polska
musiała finansowaç” (LP).
Mendelski
Płowy blondyn, właĻciciel SHL-ki. Zwany teŜ Kulawym Mendlem. Mieszkał zaraz pod
lasem w okolicach CPN, jego ojciec był weterynarzem. Mendel zwany był kulawym, gdyŜ z
najstarszym Szafarewiczem znaleŚli w lesie minù i coĻ przy niej majstrowali. Mina wybuchła,
Szafarewicz stracił nogù, a Mendel zaczåł kuleç. Był teŜ drugi Mendelski, jego brat.
„Mam w garaŜu motor z lepszå prådnicå niŜ ta w WSK. Stoi teŜ u mnie MZ! Mendelski
wstawił, bo matka sprzedaje mieszkanie na Alei RóŜ. JuŜ od lat sprzedaje, ale chce absurdalnå
cenù 150 tys. za mieszkanie do kapitalnego remontu. KiedyĻ z młodszym Mendelskim,
jeszcze jako nastolatki, pchaliĻmy zepsuty motor z Podkówki. To była moja najdłuŜsza droga
przez mùkù” (WSKH). „Wiem coĻ o tych motorach Mendelskiego. RozbijaliĻmy te motory na
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krosowisku, a takŜe tarcze strzałami z wiatrówki Mendelskich. Czasem Janusza spotykam,
bywa latem na przystani Bryza.” (Zbyszek).
„W Siódemce byli kajakarze. Trenowali na OKS-ie. Obecnie znany jest Tomasz
Mendelski. Jego ojciec to Siódemkowicz, absolwent 1973, klasy S. Brzozowskiego”
(WSKH).
Mùczenie zwierzåt
Trzeba uczciwie i samokrytycznie przyznaç, Ŝe dzieciùca spontanicznoĻç, głupota, choç i
pasja poznawcza prowadziły nas do czynów wåtpliwych i godnych zawstydzenia. Chodzi
zwłaszcza o niektóre postùpki wobec braci mniejszych.
„Co do mùczenia zwierzåtek, to łapaliĻmy z rodzeĤstwem i kuzynem koniki polne.
Wyrywało siù im tylne nóŜki, Ŝeby nie miały szans na ucieczkù, no i póŚniej z tych koników
była przynùta na rybki” (Fredek).
„A czy moŜe ktoĻ z was torturował, tak jak ja, pajåki? Wiecie, te z długimi cienkimi
nogami. Nad jeziorem sporo było tych pajåków. Jak siù wyciågnùło im nogù, to noga sama
skakała” (mr). „Rozciågniùta i rozerwana dŜdŜownica równieŜ nadal Ŝyła w podwojonej (lub
potrojonej itd.) postaci, jak te poobrywane nogi pajåka” (jd).
„A czy równieŜ byliĻcie tak okrutni i nadmuchiwaliĻcie Ŝaby przez słomki, jak to robili
niektórzy moi koledzy?” (mr). „Kładło siù nastùpnie takå nadmuchanå Ŝabù na mrowisko.
Kilka dni póŚniej miało siù wspaniały szkielet Ŝaby na lekcjù biologii” (Fredek). „Zgadza siù;
to co chłopcy wyprawiali z Ŝabami, to były prawdziwe tortury. W porównaniu z tym
wyrywanie nóg pajåkom czy rozciåganie dŜdŜownic to były czysto naukowe eksperymenty”
(mr). „Tak jest, kierowała nami Ŝådza wiedzy, która czasem sprowadza jednak na manowce”
(jd).
„Kiedy miałem 7-8 lat pokłóciliĻmy siù na podwórku, czy prawdziwe jest przysłowie, Ŝe
kot zawsze spada na cztery łapy. OczywiĻcie przeprowadziliĻmy stosowny eksperyment. Całe
szczùĻcie, Ŝe kłótnia na temat słusznoĻci przysłowia «Gdyby kózka nie skakała...» zakoĤczyła
siù na poziomie teoretycznym ze wzglùdu na brak obiektu, na którym moŜna byłoby dokonaç
weryfikacji doĻwiadczalnej. Gdy to sobie dziĻ przypomnù, to nie mogù nie dojĻç do wniosku,
Ŝe byliĻmy doĻç wrednymi bachorami. Niektórym to mogło zostaç do dziĻ” (detritus).
„Ja pamiùtam jak ktoĻ otruł wszystkie rybki w szkolnym akwarium. Straszna z tego była
afera. Na szczùĻcie to chyba nie był nikt z naszej klasy, choç to właĻnie nasza klasa znana
była z róŜnych cennych i mniej cennych dowcipów” (mr). „Nam zdarzyło siù wlaç do
akwarium trochù atramentu, ale rybki okazały siù mocniejsze, a moŜe tylko w tamtych
czasach atrament był jeszcze ekologiczny” (ak).
„Mir-mur, ja ciù do koĤca Ŝycia zapamiùtam za glizdy w moim piórniku, które rozlazły mi
siù po stole na lekcji plastyki, a wszystko to po bardzo owocnej poprzedniej godzinie kopania
w szkolnym ogródku. CoĻ mi siù wydaje, Ŝe maczał w tym palce takŜe AD” (borasca). „A czy
pamiùtacie jak na lekcji biologii AD zrobił sekcjù dŜdŜownicy linijkå? Belferka porzådnie siù
wówczas wkurzyła i AD dostał pałù” (tepsik).
Mielczarska Marzena
KoleŜanka T.B. DziĻ solistka opery kameralnej.
Mierzejewska AĻka
KoleŜanka karoliny i såsiadka z piùtra wyŜej Fredka. Miała teŜ brata Marka.
Miùsny
„Meldujù, Ŝe właĻnie został otwarty na nowo sklep miùsny przy ulicy Bałtyckiej (na rogu
Jeziornej). Od jakiegoĻ czasu był tam remont, a dziĻ o 13 otwarto go właĻnie na nowo.
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Zupełnie nowy wystrój i nieco inny asortyment; tam gdzie kiedyĻ królowały niezdrowe
salcesony i boczki, dziĻ poleca siù kuflowy Specjal (czarny) w promocyjnej cenie 3.20 za 0,5
litra. Reszta piw z lodówki. Jednym słowem, przeniesiono tam nasz dzielnicowy bar. I jeszcze
jedno: to jest bar dla niepalåcych” (zyby). No i w tym nowo otwartym barze w miejscu
dawnego Miùsnego moŜna na codzieĤ spotkaç sporo Siódemkowiczów.
„A jak siù ten bar nazywa? «Bar Miùsny»? Z tym sklepem to wiele mam wspomnien.
Stanie w kolejkach, puste haki jak w szatni. Raz narysowalem obrazek na Wychowanie
Plastycznym: kolejka przed Miùsnym... Było trochù karykaturalnie. Pani Cejko nie uwierzyła,
Ŝe to sam narysowałem, a ja siù wkurzyłem, Ŝe nie chciała tego uznaç. W koĤcu chyba mama
była w szkole i zaĻwiadczyła, Ŝe naprawdù sam to narysowałem. No i była w koĤcu jakaĻ
doĻç dobra ocena za to” (Fredek).
„Trochù byłem zaskoczony nieduŜymi rozmiarami Miùsnego, ale nigdy wczeĻniej tam
nie byłem. Wystrój raczej prosty, otwarte dopiero tydzieĤ, wiùc myĻlù, Ŝe z czasem to miejsce
bedzie obrastało w róŜne przedmioty, dodajåce ciepła temu miejscu. Na razie za wystrój robi
saksofon powieszony na Ļcianie. Bardzo pasował w czasie mojego tam pobytu, bo muzyka
była kubaĤska: salsa,mambo... Dobrze, Ŝe barman nie pozwala paliç w Ļrodku; dziùki temu
głowa tak nie bolała rano, ale troche bolała. Siódemkowiczów rozpoznawalnych było szeĻciu,
no i było miło, gadało siù, piło... AAA! I był Dziad! Okazało siù, Ŝe wcale nie dziad, tylko
młody i sympatyczny. Olgierd – bo tak siù nazywa właĻciciel – zamyka Miùsny w zasadzie o
22-giej” (miki).
„W Miùsnym, jak to wynika takŜe z opisów mikiego, było rewelacyjnie, co zresztå widaç
po zawartoĻci stołów na zdjùciach. Spotkanie było owocne, choç niewyobraŜalnie krótkie.
Mam nadziejù, Ŝe uda siù zorganizowaç jeszcze niejedno spotkanie, i byç moŜe w wiùkszym
gronie” (Oczoper).
Ale så teŜ na temat Miùsnego opinie bardziej zdystansowane:
„Piszecie na forum o tym pubie «Miesnym». Wracajåc ze spaceru nad Jeziorem Krzywym
zaszedłem zobaczyç ze zwykłej ciekawoĻci. No i Ŝadna rewelacja, ot pub jak pub, nawet
widziałem podobne w duŜo lepszym wydaniu (wystrój). Siedziało paru delikwentów z
wyglådu juŜ po kilku piwach, i dalej såczyli kolejne. Tak wiùc zachwytu we mnie nie
wzbudził”(olsztyniak).
„śadna atrakcja ten wasz Miùsny. Kolejna osiedlowa knajpa, a z biegiem czasu moŜe staç
siù tym, co w tej branŜy najgorsze, mianowicie spelunå. Czego wlaĻcicielowi nie Ŝyczù”
(internauta).
„Wpadłem wprawdzie tylko na moment do opiewanego Miùsnego, ale... No cóŜ, jak to
juŜ ktoĻ wczeĻniej stwierdził, kolejna osiedlowa dziupla, oby nie stała siù spelunkå. Brak
klimatu, stylu i czegokolwiek, aczkolwiek obsługa uprzejma i ok. Ja wiem, Ŝe najwaŜniejsze z
kim, a nie gdzie, ale bywaç tam racze jnie bùdù”(ak).
„Tak a propos Miùsnego: widziałem, jak na oknach lokalu umieĻcili litery na prawie pół
metra wysokoĻci o treĻci TANIE PIWO; czyŜby mało klienteli? A moŜe to juŜ droga do
powstania speluny? Wwydaje mi siù, Ŝe jak siù sprzedaje taĤsze piwo, to wiadomo, na jakå
klientelù moŜna liczyç. CzyŜby wiùc poczåtek upadku? Zastanawiam mnie tylko jedno:
dlaczego ajent czy teŜ właĻciciel lokalu nie pomyĻli o stworzeniu tak zwanego «lokalu
tematycznego»? MoŜnaby postawiç na okreĻlonå klientelù, stworzyç nastrój i przede
wszystkim porzådny wystrój lokalu. Wszak instrument muzyczny na Ļcianie, jaki tam wisi, to
szczyt minimalizmu! Podrzucam pomysł: na Ļcianach moŜna zawiesiç reprodukcje fotografii
dotyczåcych osiedla, szkoły, ludzi, moŜna pokazaç ich «wczoraj» i «dziĻ»; dobre by były
równieŜ na przykład fragmenty map z róŜnych okresów tego miejsca. Pomysł prosty i łatwy
do wykonania. No i wtedy mamy lokal naprawdù osiedlowy, z elementami
quasihistorycznymi, dotyczåcymi najbliŜszej okolicy” (Obserwator Osiedla).
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„Obserwator Osiedla ma całkowitå racje. Jak nie zmieniå kierunku lokalu, to oczywiĻcie
bedzie na podobieĤstwo innych osiedli kolejna speluna z zamroczonymi pijaczkami. Do
speluny jeden krok i trzeba szybko siù ratowaç” (kk).
Z kolei kontropinie:
„W Miùsnym zawsze moŜna spodkaç kilku Siódemkowiczów, a wtedy jakoĻ tworzy siù to
coĻ, czyli nastrój” (zyby).
„Nie tragizujcie z tym Miùsnym. Oni podtrzymujå Ļwietlanå przeszłoĻç Trampa i
Antałka!” (WSKH).
„No i w Miùsnym teŜ mi siù podobało. Wystrój jest bezpretensjonalny i wygodny,
wielkoĻç w sam raz, by nie było ciasno a było kameralnie, obsługa aktywna i chùtna do
dialogowania. W tej sytuacji nie skoĤczyło siù na jednym piwie, ale na dwóch” (jd).
Mikołajki
„W szkole chyba właĻnie na Mikołaja robiło siù prezenty. Chłopaki dziewczynom i
odwrotnie. Miało byç tajemnicå to, od kogo dostało siù prezent, ale jakoĻ tak wychodziło, Ŝe
po pół godzinie wszyscy wiedzieli, kto za którym prezentem siù kryje” (WSKH). „Najpierw
losowało siù osobù, dla której siù szykowało prezent. To losowanie wzbudzało chyba
najwiùksze emocje” (jd).
Mikołajki to takŜe miejscowoĻç na Mazurach.
Mirski Marek
Kolega z klasy Iwony. Obecnie w Warszawie, ale uczestniczy w klasowych imprezach
jubileuszowych.
MiĻ
„Byłem miłoĻnikiem tygodnika (a moŜe dwutygodnika?) «MiĻ», z Misiem Uszatkiem w
roli głównej. ĺrodkowe cztery strony były tak pomyĻlane, by moŜna z nich było zrobiç jakåĻ
zabawkù. WłaĻnie te strony lubiłem najbardziej” (jd)
Mleko
Ceniony napój, którym zadrùczano dzieci w domu, przedszkolu, a nawet w szkole. Mleko
nosiło siù kiedyĻ ze sklepu nawet nie w butelkach, ale w kankach.
„Z dawnych wspomnieĤ (jeĻli chodzi o mleko) pamiùtam, Ŝe jedynå przyjemnoĻciå, jaka
łåczyła siù z zakupem tego napoju, było odkrycie, Ŝe wracajåc z pełnå kankå (czy młodzi
wiedzå o czym mówiù?) ze sklepu do domu (w moim przypadku akurat trasa dokładnie
wzdłuŜ SP 7) moŜna było cały czas robiç rùkå wielkie koła, a mleko, mimo Ŝe kanka fruwała
dnem do góry, nie wylewało siù (zazwyczaj) z naczynia” (DD). „Krùciç trzeba było szybko i
wyprostowanå rùkå. Za moich lat mleko (prosto od krowy) rozwoziła co rano specjalnym
drewnianym wózkiem kobieta, która miała te krowy i małe gospodarstwo przy Jeziorze
Krzywym po drodze na plaŜù miejskå” (jd).
„Choç moŜe trudno w to uwierzyç, to mojemu chodzeniu do wiadomego nadzwyczajnego
przedszkola na Rybakach towarzyszył element cierpienia. OtóŜ całe Ŝycie, od kiedy pamiùtam
aŜ po dzieĤ dzisiejszy, nie znosiłem i nie znoszù mleka. A juŜ do kwadratu nie znoszù mleka
ciepłego, a do kolejnej potùgi mleka z koŜuchem, a takie dawniej ciågle bywały, do nastùpnej
zaĻ potùgi wszelkich zup mlecznych. Moja druga, nie-olsztyĤska babcia mieszkała na
zapadłej wsi siedleckiej i uwaŜała, Ŝe najwiùkszy mój przysmak to mleko prosto od krowy,
które mnie natychmiast i na samå o nim myĻl przyprawiało o mdłoĻci i do dziĻ uwaŜam to za
jednå z obrzydliwszych potraw. No wiec gdy szedłem do przedszkola, to juŜ na wysokoĻci
domu Bogusia Molendy czułem ten potworny zapach gotowanego mleka i juŜ przeŜywałem te
czekajåce mnie długie uŜerania siù z wychowawczyniami, kombinacje, płacze i inne takie.
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Nikt zaĻ wtedy nie wåtpił, by było coĻ zdrowszego dla dzieci w przedszkolu niŜ mleko i
bywało ono ciågle. Choç właĻciwie było coĻ jeszcze obrzydliwszego od mleka – mianowicie
herbata z mlekiem czyli bawarka, którå wyczuwałem juŜ na wysokoĻci Alei Przyjaciół 36.
Naprawdù nacierpiałem siù z tym mlekiem co niemiara. Wzglùdnå ulgù sprawiało mi jedynie
mleko przypalone, bo miałem wraŜenie, Ŝe jest to mleko z orzechami i to z przewagå
zdecydowanå orzechów. To dawało siù przełknåç. Ten nacisk mleczny przedszkola, rodziców
i dziadków, to powszechne przekonanie, Ŝe nie moŜna byç zdrowym bez picia mleka i jeĻli
dziecko nie pije go, to musi siù to skoĤczyç powaŜnymi komplikacjami Ŝyciowozdrowotnymi, sprawiły, Ŝe właĻciwie sam dziwiłem siù, Ŝe Ŝyjù, Ŝe mam siły całe dnie ganiaç
po ulicy, uliczkach, ogrodach i boiskach, i w dodatku właĻciwie nie chorujù i jestem we
wszelkich normach intelektualnych i fizycznych. PóŚniej, gdy przymus siù skoĤczył i
nabrałem własnego rozumu, próbowałem z rozsådku nawet zmuszaç siù do tego mleka, ale
nic z tego nie wychodziło, co najwyŜej akceptowałem jogurty i kefiry, choç teŜ bez
entuzjazmu. Byłem w kaŜdy razie sam dla siebie przez to mleko sporå zagadkå. Dopiero w
zupełnie juŜ dojrzałym wieku przeczytałem, Ŝe naukowcy odkryli, Ŝe pewne organizmy
ludzkie najzwyczajniej nie akceptujå mleka, Ŝe ono im po prostu szkodzi, Ŝe nie ma w nich
jakiegoĻ tam enzymu itd. Dopiero wtedy trochù siù uspokoiłem i odetchnåłem, Ŝe miałem
racjù nie zmuszajåc jako juŜ ojciec mego pierwszego maleĤstwa do picia mleka, bo ono
najwyraŚniej miało dla mleka te same uczucia co ja, natomiast maleĤstwo drugie jest
całkowicie mleczne i jak przystało na człowieka w miarù Ļwiatłego zupełnie tej jego sympatii
nie tùpiù, a nawet obserwujù jå z zainteresowaniem” (jd).
„Jd, potwierdzam wszystkie twoje opinie na temat smaku i uroku tego napoju. Po głowie
mi chodzi, Ŝe moŜe wszyscy, którzy chodzili do SP 7 nie lubili mleka z koŜuchami. Ja byłem
zmuszany codziennie do wypicia kubka, ale miałem sposób: ogłosiłem całej rodzinie (i w to
uwierzyli), Ŝe ja pijù napoje po zjedzeniu wszystkich kanapek. Tak wiùc mleko piłem pod
koniec Ļniadania – czyli wtedy, kiedy rodziców nie było juŜ w domu. Nie muszù dodawaç, Ŝe
mleko lådowało w zlewie. Ale za to byłem i jestem fanem budyniu” (DD).
„Co do mleka, to ja miałam inny sposób. Nas zmuszano do picia tego paskudztwa podczas
długiej przerwy w Siódemce. OczywiĻcie na samå myĻl o kubku mleka z koŜuchami juŜ mi
siù płakaç chciało i do tej pory mam awersjù. Gdy wiùc mnie któraĻ z kucharek zmuszała w
pierwszym tygodniu do wypicia tego paskudztwa, to ja po pierwszym łyku wszystko bardzo
ładnie zwymiotowałam włåcznie ze Ļniadaniem. Od tego czasu nikt nigdy w szkole nie kazał
mi piç mleka. Serdecznie teŜ współczujù wszystkim nieszczùĻnikom picia mleka prosto od
krowy. KiedyĻ to wåchałam, ale na szczùĻcie nigdy nie miałam wåtpliwej przyjemnoĻci
spróbowaç. Sam zapach mi wystarczył!” (mr).
„Pamiùtam, Ŝe w pierwszych latach (druga albo trzecia klasa) piliĻmy wszyscy mleko na
długiej przerwie. Zgłoszenia chùtnych były dobrowolne. Było tak: klasa w dwuszeregu
zbiórka, kto chce mleko niech zrobi krok do przodu, pierwszy szereg wyståp, drugi szereg
wyståp. Ta dobrowolnoĻç trwała moŜe jakieĻ pół roku, potem zapanował spokój. Niczego
wiùcej nie piłem i nie jadłem w stołówce, jako Ŝe do budy miałem z domu niecałe 100
metrów” (ak).
To niesamowite, ale zdarzali siù jednak równieŜ fani mleka. Oto dowód: „Ech jd, co ty z
tym mlekiem? Ja wprawdzie teraz piç go nie mogù, bo mnie wzdyma, ale i tak co jakiĻ czas
po szklankù białej ambrozji jednak siùgnù. Mleko w dzieciĤstwie uwielbiałem, piłem
szklankami. To w szkole takŜe, i to równieŜ z koŜuchem, co do którego niektórzy mieli wstrùt
dla mnie niezupełnie zrozumiały. Zdaje siù, Ŝe mi babcia lub ktoĻ inny z rodziny powiedział,
Ŝe koŜuch jest zdrowy, i od tego czasu nigdy go nie opuszczałem wychylajåc mojå ulubionå
szklankù” (mamut).
Młotek Jola
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Mieszkała na Alei Przyjaciół 25.
Molendowie
Mieszkali w piùknym domu na Rybakach 1, przy samej Alei Przyjaciół (dziĻ jest to
„prawdziwy” i niegustowny pałac, przebudowany przez jakiegoĻ dorobkiewicza). Za domem
ciågnåł siù piùkny, wielki ogród, z którego było Ļwietne przejĻcie prosto na boisko szkolne.
Ojciec Julian Molenda był przez długi czas w latach 60-tych przewodniczåcym Miejskiej
Rady Narodowej. Jego pociechy to Ela, Halina i BoguĻ, który był przyjacielem jd. BoguĻ
chciał siù kiedyĻ wybraç na tamten Ļwiat. Na szczùĻcie wszystko siù dobrze skoĤczyło, w
kaŜdym razie było to zwiåzane z jego wielkim sercem. Po oŜenku z Wiesiå Porùbskå BoguĻ
przeniósł siù do domu jej rodziców na Morskå. Jako uczeĤ chodził do szkoły muzycznej i
piùknie grał na piùknym pianinie, które miał w domu.
„Dom po Molendach jest dziĻ beznadziejnie nowobogacki. Tylko wysokie na 15 metrów
tuje przypominajå to, co było dawniej (jak bywałem tam u Bogusia, gdy tuje były niŜsze od
nas). W ogrodzie Molendów rosły równie smaczne Ļliwki jak u Lewandowskich, ale
musieliĻmy czasem sporo siù nagimnastykowaç z Bogusiem, by przechytrzyç jego ojca
(podobnie jak w sprawie agrestu przechytrzaç musieliĻmy mojego dziadka, nie mogåc siù
doczekaç aŜ agrest nabierze właĻciwego koloru; ciemna zieleĤ była dla nas zupełnie
wystarczajåca)” (jd).
Morawski GrzeĻ
Kolega MW.
Morawski Krzysztof
Autor – bùdåcego w posiadaniu mir-mura – wiersza, napisanego w 1982 roku, a
zatytułowanego „Nasza szkoła”. Wiersz jest nieco przesłodzony, ma wady techniczne i
gramatyczne, ale płynie prosto z młodego serca i umysłu:
Nasza szkoła jest wesoła.
Tam ktoĻ Ļpiewa, tu ktoĻ woła.
Na fizyce juŜ wynika,
Ŝe uczniowie majå bzika.
Na fizyce krew zamiera,
Tu nie znajdziesz przyjaciela.
Na rosyjskim juŜ od rana
Nasza pani rozkrzyczana,
I gdy juŜ dzwonek zadzwoni
Wiemy, Ŝe „ͿͼͺͶ” skoĤczony.
Na ZPT moŜna graç w karty,
Bo pan stroi sobie Ŝarty,
Zdanie „Panowie i szlachta”
KoĤczy „Worek i płachta”.
Biologia idzie nam szybko
Gdy pani daje jeĻç rybkom.
Gdy koniec obwieszcza dzwonek
Idziemy do domu! Lekcje skoĤczone.
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Morska (ulica)
„Morska jest proĻciutka, szeroka, zaskakujåco teŜ szeroki jest chodnik po prawej stronie;
rzadko tam chodzå ludzie, i wszystko to robiło zawsze na mnie wraŜenie nadzwyczajnej
harmonii, spokoju, bezpieczeĤstwa i tego, co gdzie indziej nazywajå sjestå, szczególnie w
leniwe dni letnie, gdy jest 40 stopni w cieniu. Naprawdù, niełatwo o piùkniejszy widok niŜ
Morska w leniwe południe przy 40-stopniowym upale ” (jd). „Zgadza siù, Morska miała
naprawdù taki charakter jak opisał jd. Niekiedy wracałem Morskå po lekcjach do domu i
zawsze, szczególnie jak było strasznie goråco, wydawało mi siù, Ŝe tam siù bosko nic nie
dzieje. W dodatku, gdy szło siù na bosaka, to było od razu widaç odciĻniùty w asfalcie kształt
stopy” (Fredek).
„Podczas ostatniego pobytu, zgodnie z planem powałùsałem siù w tù i z powrotem Morskå
w 40-stopniowym upale, zostawiajåc Ļlady trampek w asfalcie i rozkoszujåc siù nastrojem
sjesty, spokoju i harmonii, który tam o tej porze roku, dnia i pogody siù uzyskuje. MoŜe sporo
stojåcych na Morskiej samochodów odrobinù narusza ten spokój i harmoniù, ale takie
niedoskonałoĻci znoszù bez problemu” (jd).
Most
NajwùŜsze miejsce Jeziora Długiego przecinał zawsze drewniany most.
„śołnierze z pobliskiej jednostki zabawiali siù nad jeziorem w taki miùdzy innymi sposób,
Ŝe popisywali siù chodzeniem po porùczy mostu, a obserwatorzy czuli miły dreszczyk emocji
(doĻç perfidnej) na myĻl, Ŝe moŜe któryĻ wpadnie do wody? Ja czułem bardzo wyraŚnie ten
dreszczyk, ale na szczùĻcie nigdy Ŝaden wojak nie wpadł” (jd).
„Ja widziałem z kolei kiedyĻ (musiało to byç w latach 70-tych), jak Ŝołnierze połamali
most (pijani) do tego stopnia, Ŝe póŚniej musieli go odbudowaç praktycznie w całoĻci.
Pamiùtam biel desek nowego mostu” (LP).
MoĻcibrocki Andrzej
UkoĤczył Siódemkù w roku 1982. Chodził do klasy z Rafałem Wolskim. Syn
nauczycielki, pani Janiny MoĻcibrockiej.
Motocykle
Motocykle, zwane teŜ krócej motorami, miały zawsze oddanych i zawziùtych miłoĻników.
W przeciwieĤstwie do samochodów wydawały siù zawsze jakoĻ moŜliwe do zdobycia, do
kupienia lub odkupienia; w zasadzie były, po rozsådnym okresie ciułania pieniùdzy, w
zasiùgu zwykłego Ļmiertelnika.
Głównymi Siódemkowymi amatorami motocykli byli LP i WSKH.
„Niezapomniane były mecze w piłkù na motorach w 7-ce, które koĤczył Filut albo
DomaĤska. Moja przygoda z motocyklem zakoĤczyła siù tragicznie dla mojego kolegi, który
zabił siù na mojej MZ-cie za Dywizami. Po jakimĻ czasie naprawiłem ten motor i sprzedałem
go såsiadowi z dołu” (LP).
„Henio dobrze pamieta, Ŝe potrafiliĻmy przez jakiĻ zepsuty drobiazg w motorze
przesiedzieç nad nim kilka dni. KiedyĻ jeŚdziliĻmy bez tłumików nad Długim, pomagajåc
wùdkarzom co by lepiej ryby brały” (LP). „Jak pomyĻlù, Ŝe kiedyĻ szaleliĻmy tymi motorami
miùdzy drzewami, w nocy, po Ļniegu i właĻciwie bez ograniczeĤ szybkoĻci, to ciarki po
plecach mi przechodzå” (WSKH).
„Ciekawe, Heniu, co robi twoja 175 Czarna Zaraza? CoĻ mi mówi, Ŝe masz jå jeszcze. A
czy pamiùtasz moŜe, jak kiedyĻ kupiliĻmy motor od twojego såsiada za butelkù wina?” (LP).
„Zgadza siù, Czarna Zaraza czyli WSK 175 stoi do dzisiaj w garaŜu. Ma 25 lat, rok produkcji
1979, i jest w stanie nienaruszonym, ciågle na chodzie (6900 km przebiegu). Zostawiłem jå
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jako muzealny eksponat dla potomnych. I rzeczywiĻcie kupiliĻmy kiedyĻ z LP za wino zdaje
siù, Ŝe WFM. Nie pamiùtam od kogo i co siù z niå stało. Ale jak za wino, to prawdopodobnie
od KempiĤskiego, co mieszkał na Rybakach 48”. „Wueska czeka na odwaŜnych. Wczoraj
była kontrolnie odpalona. Wszystko gra i rzùzi w niej na 100 procent. Jest gotowa!” (WSKH).
RównieŜ Allan (ak) ma znaczåcy w Ŝyciorysie epizod motocyklowy: „Była to Trophy.
Niestety, przed laty podarowałem jå mojemu chrzeĻniakowi i tyle jå widziałem. Szkoda,
byłoby dziĻ fajnie trochù «pogazowaç», aczkolwiek to była typowa szosówka. W terenie była
za miùkka i siadała w piachu, chyba Ŝe odkrùcało siù, ile fabryka dała. Na torze saneczkowym
nie miałbym szans z WSK, ale na asfalcie – całkiem powaŜne. Pamiùtam, jak mnie niebiescy
namierzyli na Warszawskiej. Na szczùĻcie radar dał d... – na skali było chyba 185 kmh i to
mnie uratowało, bo oni nie byli w stanie uwierzyç, Ŝe MZ-ka tyle pojedzie. Tak naprawdù
było coĻ około 80-ki” (ak).
„Mnie utkwił w pamiùci pewien czarny Junak. RównieŜ strój – skórzany płaszcz, długie
oficerki i słynna «kokilka» na głowie; to były widoki!!!” (ak). „To był Wojtek Wróblewski,
choç Allan sugeruje kogoĻ z parteru Al. Przyjaciół 38” (Zbyszek).
„Kolega AF posiadał «rodzinnie» równieŜ coĻ bardzo ciekawego – M72 z wózkiem
bocznym, potem chyba teŜ Urala. Marek Wùcek, jeŜeli nic nie mylù, grzebał siù z kolei z
remontem NSU Sahara-Prinz z potwornym 4-cylindrowym silnikiem (podwójnym bokserem)
z ponad litrowå pojemnoĻciå, co na tamte czasy było prawie niewyobraŜalne. Najwiùkszå
maszynå na rynku była wtedy poprzedniczka MZ-ki trophy250, a normalkå były SHL-ka i
WFM-ka. Trochù tego złomu przewinùło siù przez Alejù Przyjaciół” (ak).
„W ogóle jakŜe bogata była wówczas polska oferta motocyklowa: WFM, WSK, SHL,
Junak, do tego boczne naczepy, no i piùkne kaski, zwane czùsto «orzeszkami»” (jd).
„Moim absolutnym «idolem» motocyklowym tamtych czasów był Leszek P., czyli nasz
ojciec-załoŜyciel LP. Miał piùknå nowå 175-kù na krossowych oponach, i jak leciał po Alei,
to szyby drŜały w oknach klasy. Tak jak mój idol, równieŜ ja jeŚdziłem po osiedlu bez kasku”
(miki).
Muraszko Ada
Mieszkała na Alei Przyjaciół 39 z mamå Zosiå Stankiewicz. „Muraszko Ada, oprócz tego
Ŝe mieszkała z mamå Zosiå (która oczywisçie teŜ chodziła do Siódemki), miała jeszcze brata
BłaŜeja, a jej tata, z tego co pamiùtam, był jakåĻ szychå na lotnisku w Dajtkach. Ada pod
koniec podstawówki przeprowadziła sie z Alei Przyjaciół do Gutkowa O ile wiem, mieszka
teraz w Anglii i ma dwoje dzieci; niestety, od wielu lat nie mam z niå kontaktu. Za Adå
wszyscy chłopcy oczami wodzili, bo była ładna i do tego bardzo fajna” (ryba696).
Angielski telefon do Ady ma nat.

N
Na przełaj
Tygodnik młodzieŜowo-harcersko-kulturalny. „Ceniłem «Na przełaj», bo zamieszczali
tam zdjùcia piosenkarzy i teksty piosenek, i to samo było w sobotnim (a potem piåtkowym)
Sztandarze Młodych. W Sztandarze ten kåcik muzyczny nazywał siù chyba «Muzyka
niepowaŜna»” (jd).
Namioty
„MoŜe pamiùtacie, Ŝe kiedyĻ było bardzo popularne spanie w namiotach, i te nocne
wyprawy na jabłka i Ļliwki... My czùsto koczowaliĻmy pod 11” (LP).

114
„A ja rozbijałem co i raz namiot u Bogusia Molendy, Rybaki 1. Ale siù działo. Były
kłopoty z jego ojcem, moimi dziadkami, a nawet z milicjå. Wiele bym oddał, by to siù
powtórzyło” (jd). „Ja rozbijałem namiot nad Likuskim. Było super” (ak).
Narty
„Ostatni raz byłem zimå w olsztyĤskim lesie w 1986 roku. Tam nauczyłem siù kiedyĻ
jeŚdziç na nartach (drewniane, bez Ŝadnych plastików, 220 cm długoĻci, wiåzania tzw.
kandahary, kijki bambusowe z kółkiem wiklinowym). Na tych nartach nauczyłem siù teŜ
biegaç i tak to polubiłem, Ŝe kaŜdej zimy biegam na nartach prawie codziennie” (fundy).
„Tak jakbym czytał własne wspomnienia! Mewa, tor saneczkowy, Zajåc, za długie i zbyt
ciùŜkie narty (dziĻ juŜ nie biegam – mam 37 lat, ale za to w lutym jadù na narty pod Mont
Blanc, sic!)” (kusza).
Niewypały
„Koledzy znajdowali tego sporo tu i tam, mimo Ŝe tyle juŜ minùło lat od wojny (lata 1970te). Mnie siù właĻciwie nie zdarzało, choç raz znalazłem jeden pocisk karabinowy tuŜ za ulicå
Bałtyckå nad Jeziorem Długim. Dumny zaniosłem go do domu i pokazałem ojcu, był nieŚle
zardzewiały. Zostałem pouczony, Ŝeby wiùcej tego nie ruszaç, ale i tak nigdy wiùcej nic
takiego juŜ mi siù nie zdarzyło. Natomiast moi kumple z klasy potrafili od czasu do czasu
wykopaç w lesie miejskim jakieĻ niewypały karabinowe. Podobno czasem pociski lådowały
w ogniskach. KiedyĻ jeden z kolegów, mieszkajåcy niedaleko Ogródka Jordanowskiego,
podobno został przyłapany przez ojca z około 200 pociskami róŜnego kalibru. Sprawa odbiła
siù szerokim echem, była wyjaĻniana z innymi uczniami w szkole; wszystko po to, aby
saperzy mogli znaleŚç Śródło znaleziska” (mamut). „RzeczywiĻcie było coĻ takiego; wtedy z
lekcji fizyki zabrało nas wojsko, byĻmy wskazali znane nam miejsce, w którym były
zakopane pociski artyleryjskie z czasów wojny. Tylko Ŝe my je wczeĻniej przenieĻliĻmy w
inne miejsce, Ŝeby nie zdradziç, gdzie faktycznie pozyskujemy materiały do petard i
koreczków (to była straszna dziecinada)” (mir-mur).
„Zgadza siù, te koreczki to była niezła dziecinada, ale swojå drogå był teŜ niezły ubaw.
Podobnie atrakcyjnå zabawå było obieranie normalnych korków. Obierało siù ostroŜnie papù,
i moŜna było ten Ļrodek rzucaç, np. na przerwie w szkole. Było kilka wypadków z tego
powodu. Ja osobiĻcie teŜ łapù poparzyłem, bo chowałem obrane korki w moim gipsie na
rùku” (AD).
Niziurski Edmund
Autor rewelacyjnych powieĻci i opowiadaĤ dla młodzieŜy; trochù szkolnych, trochù
detektywistycznych, Ļwietnie napisanych, Ļwietnie siù czytajåcych. Sporå ich kolekcjù miała
biblioteka na Alei Przyjaciół.
„Ja zdecydowanie przedkładałem Niziurskiego nad Nienackiego i jego Samochodziki, a
takŜe nad klasykù w rodzaju Winnetou. Do dziĻ ceniù te ksiåŜki Niziurskiego bardzo, i lubiù
przeczytaç. Gdyby dawali Nobla za literaturù dla dzieci i młodzieŜy, to Niziurskiemu
naleŜałby siù bez dwóch zdaĤ” (jd). „Jd, zgadzam siù z tobå w całej rozciågłoĻci – Niziurski
był ciekawszy od wszystkiego innego z tej dziedziny. «Sposób na Alcybiadesa» to najlepsza
ksiåŜka mojej najmłodszej młodoĻci” (miki). „A była jeszcze «Awantura w Niekłaju»,
«Ksiùga urwisów», «Jutro klasówka», «Marek Piegus» i sporo innych. Wszystko Ļwietne.
Niziurski teŜ pisywał dla dorosłych, ale to zostało niedocenione” (jd).
Nocne wigilijne spacery
„W latach 80-tych parù wigilii spùdziłem z dziadkami na Alei Przyjaciół. Dziadek miał
zawsze Ļwietnå ruskå wódkù, a gdy około 1 w nocy szedł spaç, ja z babciå odbywaliĻmy
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dwugodzinny spacer wokół Rybaków, całå Morskå, i trzy razy tam i z powrotem Alejami.
ĺnieg sprawiał, Ŝe było jaĻniutko i przytulnie nadzwyczaj. Wydawało mi siù juŜ wtedy, Ŝe
jestem w siódmym niebie, ale dopiero teraz wiem, co to naprawdù znaczy. Gdy babcia ma
spore, a ja drobne trudnoĻci z przybyciem w tamte okolice” (jd).
Nowaccy
Mieszkali na Alei Przyjaciół 41, na parterze.
Novotel
Hotel i restauracja przy wyjeŚdzie z Olsztyna w stronù Warszawy, ale „w zasiùgu” naszej
dzielnicy. Pracowała tam niedawno Beata, czyli betis, a i Zbyszek ma coĻ z Novotelem
wspólnego.
„MoŜe ktoĻ pamiùta mecz piłkarski rozegrany obok baru, takimi pomaraĤczowymi
kulami, które normalnie wisiały jako lampy? Musze dodaç, Ŝe było to w czasie urodzin
obchodzonych przez mojego kolegù właĻnie w Novotelu. To wydarzenie miało miejsce juŜ
bardzo dawno, ale, jak pamiùtam, było bardzo wesoło aŜ do momentu interwencji pani
kierowniczki. Do dziĻ z pełnym teŜ przekonaniem polecam wszystkim Novotel z przyczyn
nastùpujåcych: 1. Czysto, 2. Super obsługa, 3. Blisko do szkoły (spacerem ok. 20 minut)”
(LP).

O
Obsadka
KiedyĻ podstawowe narzùdzie do pisania, o kształcie zgrabnego, rozszerzajåcego siù do
dołu patyka. Wkładało siù do niej, w tym najszerszym miejscu, stalówkù, tù stalówkù moczyło
w atramencie i juŜ moŜna było pisaç, choç czùsto zaczynało siù od kleksa. Obsadki były
powszechnie gryzione i obgryzane od strony czubka, i to niezaleŜnie od tego, czy były
drewniane (i polakierowane, czùsto bardzo barwnie i atrakcyjnie), czy plastikowe; obgryzane
obsadki miały swoje niezapomniane smaki.
Odrodzenie
Koło ratusza, tam gdzie teraz jest Empik (w 2006 ten Empik został przeniesiony do
nowowybudowanego Alfa-Centrum) i pawilon z kasami i biurami podróŜy, było kiedyĻ – w
wyburzonym pod koniec lat 60-tych budynku – kino Odrodzenie.
Ogniska
„Pamiùtam, Ŝe w czwartej i piåtej klasie zaczynała siù młodzieĤcza fascynacja ogniem.
Wszystkie chłopaki z mojej okolicy lubiły co rusz paliç jakieĻ ogniska; szczególnie teren za
torami niedaleko miejskiej plaŜy był na te cele Ļwietny. Było to o jakiĻ kilometr od przejazdu
kolejowego na Jeziornej. Teraz så tam ogródki działkowe, a kiedyĻ był mały poligon
wojskowy, a póŚniej nieco, ale jeszcze przed działkami, przeddoŜynkowy obóz OHP (zdaje
siù, Ŝe w roku 1978). Czùsto płonùły na tych naszych ogniskach opony i inne Ļmieci. Im
wiùcej dymu i ognia, tym wiùksza była frajda. PaliliĻmy równieŜ ogniska – choç rzadziej – w
opuszczonym ogrodzie zburzonego domostwa na Bałtyckiej, jakieĻ 100 metrów w linii prostej
od domu, w którym mieszkałem, ale to były niewielkie ogniska. Teren na te ogniska był w
tym ogrodzie Ļwietny, bo mieliĻmy tam coĻ w rodzaju duŜej dziury w piachu, wiùc szanse na
rozniesienia siù ognia były znikome. Ziemniaczki teŜ w ognisku piekliĻmy Czùsto
dostawałem wtedy bury od rodziców za to, Ŝe ciågle Ļmierdziałem dymem” (mamut).
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„Czy pamiùtacie, Ŝe na dzielnicy było takie miejsca, gdzie kiedyĻ robiło siù jesieniå co i
raz zbiorowe ogniska i piekło ziemniaki? Jedno było tam, gdzie dziĻ stojå dwa pierwsze
domki po prawej stronie na Rybakach od strony stacji paliw” (WSKH).
„My najczùĻciej paliliĻmy ogniska w zakolu Długiego pod lasem. Tam teŜ było stałe
miejsce spacerów przedszkolaków i uczniów w ramach zajùç” (Zbyszek).
„A ja pamiùtam ogniska w ogrodzie Al. Przyjaciół 27 (Pileccy, Karzelowie,
Fiedorowicze) w czasach, gdy nie było jeszcze Bursztynowej. Ogrody za domami były wtedy
dwa razy wiùksze niŜ dzisiaj, a tata Fiedorowicz przeniósł właĻnie hodowlù lisów i innego
zwierza gdzieĻ do Likus. KiedyĻ było teŜ ogromne ognisko na boisku szkoły. Zapamiùtałem
je, bo było szczególne i wyjåtkowe: byli wtedy teŜ Ŝołnierze i mieli urzådzenia do
wystrzeliwania sztucznych ogni. Była atmosfera festynu i ogólnodzielnicowego zbratania. Te
sztuczne ognie były bardzo skromne, chyba nawet były to takie wojskowe alarmy (jedno
kolorowe Ļwiatełko rozbłyskujåce wysoko w powietrzu), ale wraŜenie było ogromne. Był to
rok 1960 lub 61, w porywach 62 (były takie)” (jd).
Ogórek
„Starsze chłopaki bùdå z pewnoĻciå zorientowani, co oznacza kultowy ogórek!
Szczególnie atrakcyjne miejsce w autokarze o tej uroczej nazwie było oczywiĻcie z tyłu, ale
szałowe było teŜ blisko nieprawdopodobnej pokrywy silnika obok kierowcy. Dla mnie
niezapomniane teŜ było takie małe pokrùtło na desce rozdzielczej do kierunkowskazów, do
którego musiał siùgaç kierowca. No i na koniec rozkładane siedzenia pomiùdzy rzùdami
kanap z zaczepianym od tyłu pasem, który słuŜył jako oparcie” (WSKH).
„Ach, ogórek! Szczególnie miejsce przy kierowcy. A gdy jeszcze czasem zdjùto tù
pokrywù silnika, to było na co popatrzeç! W Warszawie całe lata czerwoniutkie ogórki (bez
tych wszystkich reklam) jeŚdziły jako komunikacja miejska” (jd).
Ogrody
Ogrody przydomowe na Alei Przyjaciół i na pozostałych ulicach osiedla to były miejsca
nadzwyczajne i bardzo wielofunkcyjne. Były tam wiùc poletka eksperymentalne namiùtnych
amatorów ogrodnictwa i warzywnictwa, były klasyczne uprawy, zaopatrujåce w powaŜnych
iloĻciach potrzeby owocowo-warzywne gospodarstw domowych, były to takŜe tereny zabaw i
uprawiania sportów, podchodów, chodzenia po drzewach, były tam wreszcie tymczasowe
garaŜe na ĻwieŜym powietrzu (ekologiczne) dla rowerów, motorowerów, motocykli, a czasem
i dla samochodów. Istotnym elementem ogródków były sznury, na których suszono prania.
Potem, niestety, powierzchnie ogródków zmniejszyły nowe ulice, a takŜe rabunkowa
gospodarka przestrzeniå samych właĻcicieli, którzy dobudowywali werandy, garaŜe, balkony.
„Czy ktoĻ kiedykolwiek próbował agrestu z ogródka mojego dziadka? Najlepszy był
zielony, a Ŝe rósł zaraz we frontowym ogródku vis a vis szkoły, to bardzo szybko znikał. Był
naprawdù przepyszny!” (mr).
„Wczesnå wiosnå rosły teŜ powszechnie w ogródkach, szczególnie tych bliŜszych jeziora,
przylaszczki, fiołki i stokrotki. Ja najlepiej pamiùtam zapach spalanych równieŜ wtedy liĻci.
To był najwaŜniejszy sygnał, Ŝe właĻnie idzie wiosna” (jd)
„Nawiåzujåc do tematu spalania liĻci, to przypominam sobie dobrze palenie trawy na
wylewiskach za torami w kierunku Novotelu lub nasypu kolejowego. PrzewaŜnie wychodziły
z tego niezłe akcje straŜackie; było równieŜ tak, Ŝe na przykład pociåg z GdaĤska nie mógł
dotrzeç do Dworca Zachodniego przez dym i ogieĤ. Samo wypalanie miało oczywiĻcie swój
urok i faktycznie wskazywało na zbliŜajåcå siù wiosnù” (AD).
Ogródek Jordanowski
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Znajdował siù i znajduje u zbiegu Morskiej i Alei RóŜ, ale prowadzi do niego takŜe tzw.
„uliczka” od Alei Przyjaciół. Uliczka bierze poczåtek przy sklepie, miùdzy budynkami o
numerach 31 i 33. Ogródek miał czasy ĻwietnoĻci i kompletnego upadku. W czasach
ĻwietnoĻci przychodziło siù tam na całe dnie. Były huĻtawki, fontanna i wypoŜyczalnia
zabawek, i to Ļwietnie zaopatrzona.
„Pani z Ogródka Jordanowskiego nazywała siù Jakubiec. Była tam wypoŜyczalnia
zabawek i dobrze pamiùtam drewniane samochody i huĻtawki, z których siù skakało” (LP).
„W Ogródku Jordanowskim ja teŜ skakałem z huĻtawek, robiliĻmy zawody, kto skoczy dalej;
pamiùtam teŜ te drewniane samochodziki, a moim szczególnym uznaniem cieszył siù bilard z
grzybkiem. W ogóle to pomieszczenie z zabawkami i grami wydawało mi siù prawdziwå
skarbnicå” (jd). „Zupełnie zapomniałem o tym bilardzie z grzybkiem, ale juŜ sobie
przypomniałem. To była na tamte czasy rewelacyjna gra; pamiùtam, Ŝe trzeba było czekaç w
kolejce, Ŝeby pograç. Ciekawe, kto by chciał teraz w to graç?” (LP).
„Mojå ulubionå zabawkå w Ogródku Jordanowskim była koparka – obracało siù korbami i
nabierało piach” (gd).
„Ogródek został kilka lat temu odnowiony (dziùki inicjatywie pana Gajko z Al. Przyjaciół
– zresztå mùŜa mojej nauczycielki od biologii z Siódemki). MoŜe nie jest tak odjazdowy jak
ten, który pamiùtamy (nie ma wypoŜyczalni zabawek), ale jest odgrodzony od ulicy i w miarù
czysty jak na olsztyĤskie place zabaw. A poza tym (co warte jest szczególnego docenienia)
nie ma tam dresiarzy, tylko babcie i dzieci” (DD). „Pozostała resztka muru po Jordanie trochù
straszy, ale reszta rzeczywiĻcie moŜe byç; så nawet jakieĻ przyzwoite drewniane sprzùty do
zabaw” (LP). „Ja teŜ odniosłem wraŜenie, Ŝe Ogródek jakoĻ siù trzyma, bywajå tam mamy i
babcie z dzieciaczkami, jest teŜ juŜ odbudowany zadaszony pawilon, ale w tym pawilonie nie
ma tego najwaŜniejszego miejsca – pomieszczenia z nieskoĤczonå iloĻciå zabawek
(szczególnie czerwona straŜ poŜarna i bilard z grzybkiem)” (jd).
Ogródek geograficzny
Na terenie miùdzy budynkiem szkoły a budynkiem sklepu był teren upraw warzywnych i
kwiatowych, bywały tam urzådzenia do pomiaru wiatru, i w sumie nazywano to wszystko
ogródkiem geograficznym. „Był tam swego czasu nawet basen, czyli wybetonowany stawek,
do którego ktoĻ raczej mało rozumny wpuĻcił kiedyĻ mnóstwo całkiem dorodnych ryb. Co siù
z nimi stało i w jakim czasie, to chyba nie trzeba dodawaç, i to mimo tego, Ŝe ogródek był
zamykany na kłódkù. DziĻ po ogródku geograficznym pozostał słup z wiatrowskazem”
(Zbyszek).
Olbowicz
Piotrek i Iza; kolegował siù z nimi Fredek.
Olsztyn dziĻ
Dzisiejszy wyglåd i stan Olsztyna wzbudza emocje, zastrzeŜenia, ale i nadzieje. Choç
czùsto nie mamy wåtpliwoĻci, Ŝe „za naszych czasów...” było nieporównanie lepiej na
kaŜdym polu i odcinku, to jednak to emeryckie stanowisko wcale nie panuje wĻród nas
powszechnie i niereformowalnie. Wielu z nas odwiedza Olsztyn tylko od czasu do czasu, co
wyostrza spojrzenie, ale teŜ skłania do powĻciågliwoĻci i krytyki odpowiedzialnej (jak
przystało na synów marnotrawnych), a nie zgorzkniałego krytykanctwa. A wiùc kilka opinii o
dzisiejszym Olsztynie:
„Nastùpnego dnia po przyjeŚdzie miałem do załatwienia kilka spraw i ruszyłem w miasto.
Ludzie, to co zobaczyłem nie chciało mi przejĻç przez głowù. Fredek, tam gdzie mieszkałeĻ
zaczyna siù Wielka Strefa Graffitti w strasznym wydaniu; wszystko jest dokładnie
wysmarowane. Idåc dalej Grunwaldzkå, nie znajdzie siù chyba Ŝadnego budynku, który nie
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wyglåda jak z amerykaĤskiego filmu o rejonach slumsowych. Straszne! Stare Miasto,
owszem, wyglåda trochù lepiej, ale równieŜ jest pomazane, nawet figurka na MoĻcie Jana.
Idåc w kierunku ratusza, uwagù zwracajå szyby wystawowe podrapane jakimĻ ostrym
narzùdziem (chyba siù nie pomylù, jeĻli powiem, Ŝe wszystkie); 1001 Drobiazgów nie ma, jest
za to jakiĻ sklep dla panów, Rybolu teŜ nie ma, o Harcerskim nie wspomnù, bo po co komu
dziĻ Harcerski, skoro harcerze chyba na wymarciu. Jest za to sklep Bronx obok
Staromiejskiej; uwaŜam, Ŝe dobrze dobrana nazwa, pasuje do otoczenia. W Staromiejskiej
zjadłem obiad (smaczny) i poszedłem dalej. Ładnie wyglåda dom Gazety na placu. Zaszedłem
do ksiùgarni, która siù tam znajduje z myĻlå, Ŝe moŜe kupiù coĻ ciekawego o Olsztynie.
Niestety, majå tylko ksiåŜki do naboŜeĤstwa oraz modlitewniki! Idåc dalej, zaszedłem do
Cocktailu i znowu rozczarowanie, bo wystrój do d... Ale ponczówka i jagodowy na Ļmietanie
były smaczne jak za dawnych czasów. Mam propozycjù dla władz miasta, Ŝeby przed
sezonem turystycznym zmieniły nazwù miasta moŜe na Graffitti-stein; wówczas moŜe
przyjadå ci, którym siù to podoba. A jeszcze lepiej, jak policja wrùczy kaŜdemu
przyjezdnemu puszkù farby z komentarzem, Ŝe u nas wolno” (LP).
„Czy Olsztyn jest naprawdù taki brzydki? My stali mieszkaĤcy widzimy duŜo zmian na
lepsze; jest bardziej kolorowo, zadbane wystawy sklepowe, sporo miejsc, w których moŜna
wypiç smacznå kawù. Znana nam szaroĻç czasów komuny zanika, a Ŝe idzie wolno... CóŜ,
wszystkie zmiany to ogromny koszt. LP patrzy zbyt krytycznie i chyba jednak był podczas
spacerów po mieĻcie w niezbyt dobrym humorze. A moŜe oczekiwał za duŜo? Naprawdù
Olsztyn nie jest taki szary i nie aŜ tak pełno w nim graffiti. A Ŝe wiele jest do zrobienia i z
miastem, i z ludŚmi, to wiadomo; jak w kaŜdym kraju, który wyszedł z szaroĻci
komunistycznej. Moim zdaniem Olsztyn jest naprawdù ładnym miastem, bardzo lubiù
spacerowaç po uliczkach Starego Miasta, usiåĻç w jakiejĻ kafejce (a takie juŜ tam så) i
spoglådaç na fruwajåce gołùbie, spacerujåcych i wiecznie gdzieĻ siù Ļpieszåcych ludzi.
Zawsze miejsce to wprowadza mnie w dobry, Ŝeby nie powiedzieç romantyczny, nastrój”
(dyr.sp7 – BoŜena Szymkiewicz).
„LP, przeczytałam twojå relacje z Olsztyna mojej mamie, która powiedziała, Ŝe jeĻli tak
jest, to ona nie chce tam jechaç, bo siù tylko rozczaruje i bùdzie jå serce bolało. Rodzice majå
zamiar pojechaç na dłuŜszy urlop do Polski w przyszłym roku i oczywiĻcie zahaczyç o
Olsztyn, bo mój tata (tzn. ojczym Szkot) nigdy tam jeszcze nie był. Ale po twojej relacji
mama ma spore wåtpliwoĻci, bo Olsztyn to Olsztyn a Graffitti-stein to juŜ zupełnie co
innego” (mr).
„Leszek, pewnie masz sporo racji, ale ja, gdy byłem w listopadzie w Olsztynie, nie
miałem aŜ tak negatywnych wraŜeĤ z tym graffitti (moŜe dlatego, Ŝe w Warszawie tego nie
mniej). W obliczu zaĻ wyciùtych topoli nad Jeziorem Długim to jest to pestka” (jd).
„Co do graffitti i brudnego Olsztyna, nie podzielam zdania Leszka. Przed rokiem w lato
Olsztyn podobał mi siù bardzo. Starówka, ładnie zrobiony deptak, ładne knajpy, moŜe to
zieleĤ poprawia obraz. W zimie, gdy szaro-ponuro, zwraca siù na wszelkie wady wiùcej
uwagi” (Fredek).
„Przepraszam wszystkich za moje odczucia, ale napisałem to, co widziałem. MoŜe dla
was, mieszkajåcych w Olsztynie, nie så te graffitti czymĻ nowym, ale dla mnie niestety tak.
Proszù, przypatrzcie siù dokładnie, jak wyglåda na przykład ul. Grunwaldzka. Albo moŜe ktoĻ
z was widział chociaŜ jeden przystanek autobusowy, który wyglåda normalnie
(bezgraffittowo)? Mimo to Olsztyn oczywiĻcie był i bùdzie najładniejszym miastem na
Ļwiecie (dla mnie)” (LP).
„Oto aktualna sytuacja na Bałtyckiej przy tunelu. Kiedy byłem tam, testowano właĻnie
nowe cykle sterujåce Ļwiatłami – codziennie było inaczej, ale nigdy dobrze. Raz samochody
stały dwoma pasami aŜ za Rybaczówkù do bloków na Bałtyckiej, tak Ŝe po 15 minutach
złudzeĤ, pojechałem do centrum Jeziornå, przy Płazy, Warszawskå, czy teŜ ĺliwy itd. Jak
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wiùc jest? Załatwili problem czy ludzi? Generalnie człowiek styka siù siłå rzeczy z wieloma
genialnymi pomysłami – jak np. ulica Dåbrowszczaków. Fakt, Ŝe to nic nowego, parù lat to
cudactwo juŜ egzystuje, ale za kaŜdym razem nie mogù wyjĻç z podziwu, kto i po ilu Śle
przespanych nocach to popełnił. Moje spostrzeŜenia co do graffitti så podobne jak LP –
szkoda, Ŝe tak to wyglåda. Przewùdrowałem parù kilometrów przy jeziorze – niestety, znów
miejscami podtopione ĻcieŜki. Szkoda, Ŝe ten spacer koĤczy siù siłå rzeczy przy kikutach
topoli. WłaĻnie oglådałem zdjùcia, na których så one jeszcze zdrowe i dorodne. Trochù
ładniej zrobiło siù koło Dworca Zachodniego, ale idåc dalej w stronù centrum, koło Zamku,
nie miałem juŜ tak pozytywnych wraŜeĤ. Tym razem nie dotarłem do LO II, mojej drugiej
szkółki, trzeba bùdzie nastùpnym razem. W ĺródmieĻciu rzuca siù w oczy ruina PDT-u –
obraz nùdzy i rozpaczy. Tu i tam mogłoby byç inaczej, ale mimo wszystko miasto ma nadal
swój urok i piùkne zakåtki” (ak).
„Czy ktoĻ widział, co siù buduje w przełomie Łyny pomiùdzy Stadionem LeĻnym a
Podkówkå? Te drewniane zamki, pomosty, kładki, ławeczki, altanki, tarasy widokowe.
Olsztyniaków namawiam na niedzielny spacer. KtoĻ kto lubił ten dziki przełom Łyny w
granicach Olsztyna, bùdzie mocno zaskoczony. Nie mam swojego zdania na ten temat. Z
jednej strony to bezsensowna ingerencja w najładniejszy i najbardziej tajemniczy zakåtek
olsztyĤskiego lasu, z drugiej zaĻ strony, te ławeczki nie stojå puste. W słoneczny dzieĤ
widziałem tam grupki emerytów rozmawiajåcych o swym zdrowiu w miejscu, które rok temu
było dla nich absolutnie niedostùpne. No i ten zamek-warownia – jaki byłbym szczùĻliwy
jako dzieciak, gdyby coĻ takiego powstało w lesie koło mojego domu! Ale znów z innej
strony, czy pomysłodawca przewidział etat dla osoby, która systematycznie sprzåtaç bùdzie z
tych miejsc puszki po piwie i szkło po butelkach?” (DD).
„Na Starówce przybywa pubów. 29 marca impreza w Baszcie – bilety trzeba rezerwowaç,
taki pùd w narodzie do kultury i rozrywki. To nie to co kiedyĻ, gdy o 20-tej Olsztyn spał”
(Zbyszek).
„Z wraŜeĤ z mojego ostatniego pobytu w Olsztynie (rok 2006) chciałbym jeszcze dodaç,
Ŝe imponujåca jest iloĻç i jakoĻç knajp na Starówce, i wieczorem jest tam uroczo; starałem siù
w kaŜdej zatrzymaç na chwilù i szybko wypiç małe piwo, ale nie mam juŜ dawnej kondycji i
rezerw, wiùc szybko musiałem tego zaprzestaç; w koĤcu wylådowałem w amfiteatrze na
wystùpie Kryszaka, a potem dwa zespoły (w tym jeden ruski) grały ze cztery godziny
mnóstwo szlagierów, w tym Beatelsów. Wszystkiemu towarzyszyła Ļwietna, powszechnie
przyjacielska atmosfera”(jd).
„Olsztyn zmienił siù bardzo. I moim zdaniem pozytywnie. Warto to zobaczyç, tak wiùc
wszyscy, którzy nie macie tego na co dzieĤ, przyjeŜdŜajcie i oglådajcie” (Fredek).
OranŜada
„Przypomniała mi siù oranŜada z dawnych lat – taka w butelkach zamykanych zaczepem
metalowym z białym korkiem; sam napój koloru czerwonego lub Ŝółtego. Tamtego smaku w
Ŝadnej oranŜadzie z obecnie dostùpnej na rynku nie doszukałam siù” (Iwona).
„W ksiåŜce Pawła Huelle o GdaĤsku lat mniej wiùcej 60-tych («Wasser Dawidek») wiele
mówi siù o oranŜadzie w butelkach z drucianymi kapslami. W GdaĤsku ponoç było tak, Ŝe ta
oranŜada zawsze była Ŝółta, ale czasami przychodziła partia czerwonej, i to było Ļwiùto i
nadzwyczajnoĻç. Ja pamiùtam, Ŝe w naszym drogim sklepie pod filarami na Alei Przyjaciół
było dokładnie odwrotnie – ciågle była czerwona, ale raz na jakiĻ czas zdarzała siù Ŝółta, i to
było tak, jakby miało siù zdarzyç coĻ jeszcze bardziej nadzwyczajnego” (jd). „Ja teŜ, kiedy
czytałem tù powieĻç, pomyĻlałem o tym samym. KiedyĻ (w koĤcu lat 50-tych) jako
kilkunastoletni chłopiec spùdzałem czùĻç wakacji w miejscowoĻci P. na Mazurach.
Znajdowała siù tam rozlewnia wód gazowanych. Eufemiczne «wody gazowane», to po prostu
czerwona oranŜada (po 1,60) albo Ŝółta lemoniada (po 1,40). Pamiùtam teŜ, Ŝe wtedy w
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Olsztynie koło straŜy poŜarnej była rozlewnia wód naleŜåca to spółdzielni «Mewa». Miałem
jakieĻ drobne pieniådze, i staç mnie było przez dwa tygodnie na butelkù «wody gazowanej»
dziennie. Musiałem iĻç pieszo ponad kilometr w jednå stronù, a potem (o nieba!) kupowałem
butelkù z porcelanowym korkiem na drucie. DziĻ sprzedajå bardzo dobre holenderskie piwo
Grolsch w podobnych, jeszcze ładniejszych butelkach. Robotnik wyciågał butelkù z
metalowej skrzynki. Butelka była jeszcze mokra, miała tylko 0.33 l pojemnoĻci i miała
temperaturù letnio-chłodnå, w kaŜdym razie nie ciepłå. Pamiùtam, Ŝe nie dawałem rady wypiç
całej butelki na raz, choç teraz mogù walnåç butelkù 0.7 l piwa bez problemu. Butelki były
ciemnozielone, ale trafiały siù teŜ bråzowawe. Niedługo potem cena oranŜady wzrosła do
1,80, a lemoniady do 1,60 i tak juŜ zostało chyba do poczåtku lat 70-tych. W słynnym sklepie
na rogu Al. Przyjaciół i Rybaków w tamtych latach (60-te) w lecie zwykle brakowało
oranŜady, a jeĻli była, to miała letniå temperaturù. Butelki nie były mokre jak w rozlewni
wód, ale czùsto lepkie. ChociaŜ taka ciepła oranŜada po wstrzåĻniùciu dawała efekty zgoła
pirotechniczne” (Bajarz). „Bajarzu, przyjmij wyrazy hołdu i podziwu za pamiùç i poĻwiùcenie
dla zdobycia boskiej oranŜady. RóŜnica miùdzy oranŜadå i lemoniadå była dokładnie taka jak
piszesz, choç gdy gdzieĻ utarło siù mówiç oranŜada, to juŜ tak mówiono niezaleŜnie od
sytuacji. I oczywiĻcie nikt nie wchodził w subtelnoĻci i kaprysy dotyczåce temperatury
napoju. Dodam, Ŝe rozwoŜono tù oranŜadù w drewnianych skrzynkach i butelki zderzały siù w
tych skrzynkach ze sobå, gdy je wieziono lub przenoszono, wydajåc ponùtny dŚwiùk, który do
dziĻ pieĻci moje uszy niczym przeboje Tercetu Egzotycznego lub sióstr Panas” (jd).
„Nie mogù tego «pisaç na głos», ale wiem, gdzie stojå dwie drewniane skrzynki po
oranŜadzie (oryginalne z butelkami). Så najprawdziwsze i z naszego sklepu” (LP).
„Ja pamiùtam oranŜadù po 80 gr, i w trzech kolorach. Najbardziej mi smakowała
czerwona, a była jeszcze zielona i Ŝółta” (Zbyszek).
OranŜada w proszku
„Pamiùtacie smak oranŜady w proszku lizanej z brudnej dłoni, w dodatku nie zawsze
swojej?” (gd).
„Sprawa oranŜady w proszku miała w moim Ŝyciu wagù wielkå i znaczenie ogromne: ileŜ
ja uŜywałem podstùpów, wybiegów, ileŜ wykazałem hartu i poĻwiùcenia, by raczyç siù i
rozkoszowaç tym boskim smakołykiem. Zasadniczo oranŜadù tù powinno siù wsypaç do
szklanki zimnej przegotowanej (ha, ha, ha) wody, rozmieszaç i natychmiast wypiç, ale Ŝaden
prawdziwy miłoĻnik oranŜady w proszku nie posuwał siù do takiej profanacji. Oceniam, Ŝe w
swej młodoĻci zakupiłem około tysiåca paczuszek tej oranŜady, a spoŜyłem jå zgodnie z
instrukcjå jakieĻ moŜe 5 razy. Natomiast tacy jak ja i gd byli obiektem przeĻladowaĤ
rodziców i nauczycieli: za sam zakup «tego ĻwiĤstwa», a nastùpnie za złoĻliwe, bezmyĻlne i
groŜåce ciùŜkå chorobå spoŜywanie «na sucho». KiedyĻ jedna nauczycielka zobaczyła u mnie
tù oranŜadù i kazała przynieĻç nastùpnego dnia w dzienniczku wpis od rodziców, Ŝe oranŜadù
tù wypiłem, a nie zjadłem. A tymczasem nie było nic milszego, jak nasypanie jej sobie do ust
i przeŜywanie jej buzowania i bulgotania w ustach. Ja lubiłem nasypaç sobie za duŜo, prawie
całå paczuszkù i czułem, Ŝe mnie wtedy całego przepełnia ta oranŜada. Miałem jeszcze jeden
wyjåtkowo niehigieniczny zwyczaj: odrywałem połowù zbùdnego opakowania, a resztù –
czyli proszek i resztù opakowania – wkładałem do gùby, i długo długo delikatnie Ŝułem
(gumy do Ŝucia wtedy w Olsztynie nie było, i chyba nawet nie wiedziałem, Ŝe istnieje coĻ
takiego, a tymczasem spontanicznie jå właĻciwie stworzyłem). No i oczywiĻcie dzielenie siù z
innymi dzieciakami – nasypywanie na brudnå (zawsze), otwartå, ale tworzåcå wgłùbienie
dłoĤ, namawianie innych do odsypania – to były prawdzie rytuały, głùbokie zjawiska
socjologiczne i niemal religijne” (jd).
„Co do oranŜady w proszku, to i ja przez to przeszłam. StaliĻmy całå grupa pod sklepem
na Al. Przyjaciół i równieŜ wsypywaliĻmy sobie ten przysmak prosto do ust albo wzajemnie
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lizaliĻmy dłonie. Zdarzały siù bolåce brzuchy, ale wtedy wszyscy zwalaliĻmy winù na zielony
agrest, bo baliĻmy siù przyznaç do tej oranŜady. Lepiej było wysłuchaç kazania babci na
temat jedzenia zielonego agrestu niŜ na temat oranŜady w proszku” (mr). „Nie słyszałem, by
kogokolwiek bolał brzuch po oranŜadzie w proszku, prùdzej uwierzù w jej działanie
lecznicze” (jd).
„Wysypywało siù to cudo z torebki na Ļrodek dłoni i zlizywało jùzykiem. Palce w tym nie
brały udziału (przynajmniej w mojej metodzie). Była jeszcze metoda akrobatyczna:
wsypywało siù trochù do buzi i popijało wodå z kranu z ogródka, ale sami rozumiecie, Ŝe to
nie było łatwe, no i chyba nie było odpowiednio smaczne” (DD).
Wielkå fankå oranŜady w proszku okazała siù równieŜ borasca: „Na wspomnienie
oranŜady moje Ļliniaki zagotowały siù momentalnie i do tej pory buzujå na sama myĻl o tej
niebiaĤskiej rozpuĻcie”. A takŜe lustroo: „Zamykam oczy, o matko, oranŜada w proszku, jeju,
nic lepszego nie ma i nie bùdzie; widzù we wspomnieniach mój palec cały zafarbowany na
pomaraĤczowo... PóŚniejsze pokolenia nie wiedzå, co to było; umieram z tùsknoty za niå”.
ĺlinotok sygnalizowała równieŜ karolina.
A oto utwór satyryczy o oranŜadzie w proszku autorstwa mikiego: „Nie jedzcie tego! To
sama chemia! Kwasek, sacharyna, barwniki i takie tam! WłaĻciwie cała tablica
Mendelejewa!”.
Orłowska Iwona
Czyli Iwona. Chodziła do Siódemki w latach 1959-1967 do klasy z Jurkiem
Dramowiczem i Jackiem Karmowskim, takŜe Januszem RoŜnowskim i Markiem Pileckim.
Do 1962 roku mieszkała w barakach na Bałtyckiej przed tunelem, w bezpoĻrednim
såsiedztwie z Izå Trojanowskå. PóŚniej jej rodzina (ma brata Janusza) dostała nowe
mieszkanie takŜe na Bałtyckiej, naprzeciw Technikum ŁåcznoĻci. Obecnie mieszka na
Jarotach. Była pierwszym rocznikiem, który koĤczył podstawówkù oĻmioklasowå
(poprzednio było siedem klas). Od parunastu lat jest w rodzinnej relacji z Elå Kaszubå (ich
mùŜowie så braçmi). Klasa Iwony do dziĻ prowadzi bujne Ŝycie towarzyskie.
„Obecnie najwiùcej czasu poĻwiùcam swojej rodzinie. 14-letnia córka jest w I klasie
gimnazjum i buzia jej siù nie zamyka. Po 19-tej wraca måŜ, dopiero o tej porze moŜemy
porozmawiaç. Ja pracujù w prywatnej firmie, no i mam co robiç! Mamy teŜ pieska i lubiù
bardzo z nim spacery. Dodam, Ŝe jestem spokrewniona z kilkoma Siódemkowiczami. Mój
brat Janusz, jego Ŝona Danuta (Ciapa) i ich syn Michał oczywiĻcie uczyli siù w Siódemce, a
takŜe moja szwagierka Ela Kaszuba” (Iwona).
„Ja przez osiem lat chodziłam do jednej klasy z bratem Iwony Januszem. On siù zawsze
dziewczynom podobał, i do tego był bardzo miły” (Jadwiga). „Janusz mieszka w Olsztynie,
pracuje, ma syna Michała (25 latka)” (Iwona).
OsiĤska Wiesia
Mieszkała przy Alei Przyjaciół 23 (lub 21).
Ostropolski
Inaczej: Dodek. Naprawia telewizory. Mieszka na Rybakach, naprzeciw Dramowiczów.
Ostrzenie noŜy
„A czy ktoĻ pamiùta człowieka, który chodził ze specjalnå maszynå na napùd noŜny do
ostrzenia noŜy, noŜyczek i innych takich. ŁaziliĻmy za nim po całej dzielnicy, a on trochù nas
przeganiał, bo z tego ostrzenia leciały iskry” (jd). „Tego, co ostrzył noŜe pamiùtam
doskonale; ta jego maszyna to był prawdziwy patent, umiała chyba prawie wszystko” (LP).
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Oszczakiewicz Magda
KoleŜanka z klasy DD i T.B.
OĻwiùcim
„Tak nazywano ogródek z potrójnej wysokoĻci siatkå za bramkå na boisku Siódemki. Nie
pamiùtam, do kogo naleŜał (czyŜby do naszego pana od fizyki?). Mimo ogromnej wysokoĻci
siatki, piłka czasami tam wpadała i naprawdù był kłopot z jej wyciågniùciem” (DD).
„OĻwiùcim naleŜał kiedyĻ do Gerwazego, mùŜa woŚnej” (LP).
Na poczåtku XXI wieku całkowicie przestał istnieç; zlikwidowano siatki, wszystko
obsiano ĻwieŜå trawå.

P
Pakmor Waldek
Kolega Fredka i LP z równoległej klasy A. Miał młodszego brata Rajmunda.
Palant
CoĻ w rodzaju europejsko-polsko-podwórkowo-szkolnej wersji baseballa. „Była to gra
propagowana swego czasu przez szkoły. Jej elementem – który siù nastùpnie usamodzielnił –
był rzut piłeczkå palantowå (ponad 50 metrów było dobrym wynikiem). Ta ostatnia
konkurencja weszła potem w skład Czwórboju ĺwiata Młodych” (morska).
„Anula (moja mała) chodzi do czwartej klasy naszej Siódemki i na WF-ie grajå w palanta;
ja nie pamiùtam, bym to miała z paniå Pawłowskå” (karolina).
PaliĤski
Mieszkał na Alei Przyjaciół 30 i opiekował siù długo mieszkaniem LP, w którym zarazem
miał pracowniù. „Mam zdjùcie Alei Przyjaciół jeszcze z drewnianymi płotami! Na tym
zdjùciu widoczny jest tylko jeden samochód, marki Trabant Limuzyna. Był on własnoĻciå
paĤstwa PaliĤskich. Widaç równieŜ mnie na rowerku marki chyba Bobo” (LP).
Pałki-stukałki
Gra podwórkowa; bardzo lubiana i jakoĻ zwiåzana – zdaniem niektórych bardzo blisko – z
klipå. To „bardzo blisko” moŜe nawet oznaczaç, Ŝe pałki-stukałki to po prostu inna nazwa
klipy.
Pan Bajorek
Jan Bajorek. „Bajorek był nauczycielem WF-u i jak na nauczyciela był to facet uczciwy i
fajny” (niuniek).
Pan Drzazgowski
Kazimierz Drzazgowski; były kierownik szkoły (1958-1961).
Pan Jaworski
Krzysztof Jaworski. „Lekcje Ļpiewu dopiero wtedy zaczùły byç fajne, gdy nauczycielem
został Jaworski, wówczas młody goĻç po studiach. To on przynosił na lekcje płyty z róŜnå
muzykå klasycznå i nowoczesnå. Jaworski był teŜ w tym czasie gitarzystå w zespole country
«Babsztyl» i na lekcjach czùsto grał kawałki ze swego repertuaru” (mir-mur).
Pan Kozłowski
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Włodzimierz Kozłowski; nauczyciel WF-u i historii. „Muszù przypomnieç lekcje historii z
panem Kozłowskim, który ustawiał nas po parù osób pod tablicå i ostro przepytywał” (DD).
Pan Krùcicki
Franciszek Krùcicki; wypoŜyczał ksiåŜki w bibliotece szkolnej.
Pan Mikołajczyk
Zdzisław Mikołajczyk; nauczyciel WF-u i – awaryjnie – rosyjskiego. Był miùdzy innymi
wychowawcå Kocki. „Wszyscy go lubiliĻmy za doping na zawodach i cierpliwoĻç w nauce
rosyjskiego” (gd).
Pan Pilecki
Tadeusz Pilecki. Nauczyciel zajùç technicznych
Pan Samochodzik
Główny bohater cyklu ksiåŜek dla młodzieŜy autorstwa Zbigniewa Nienackiego, bardzo
kiedyĻ popularnych. Pierwsza czùĻç przygód pana Samochodzika nazywała siù „Wyspa
złoczyĤców”. „Posiadam jej wydanie z 1970 roku, aczkolwiek – jak wam wiadomo – Z.
Nienacki zadebiutował Panem Samochodzikiem znacznie wczeĻniej. Moje wydanie jest
drugim wydaniem tej ksiåŜki, w niewielkim zresztå nakładzie 30 tysiùcy egzemplarzy.
Plusem czytania ksiåŜek w naszych czasach było to, Ŝe jedna ksiåŜka długo przechodziła z råk
do råk i w ogóle wiele siù czytało w młodzieĤczych latach” (mamut). „«Wyspù ZłoczyĤców»,
miałem i przeczytałem znacznie przed mamutem. To był rok 1963, jechałem na swoje
pierwsze kolonie po I klasie (niestety juŜ mieszkałem nie w Olsztynie i chodziłem nie do
Siódemki), i ojciec na drogù kupił mi właĻnie «Wyspù ZłoczyĤców», Ļlicznie wydanå w serii
chyba «Klub Siedmiu Przygód». Przeczytałem, byłem zachwycony, opowiedziałem koledze,
kolega poŜyczył i juŜ do mnie ksiåŜka nie wróciła. Jak wszyscy wiedzå, kontynuacjå «Wyspy
ZłoczyĤców» byli liczni «Panowie Samochodzikowie», choç przyznam, Ŝe ja wyŜej ceniłem
ksiåŜki Edmunda Niziurskiego” (jd).
Pan Sempowicz
Dyrektor szkoły w czasach, gdy jeszcze nie było budynku przy Alei Przyjaciół. Pamiùta
go dobrze mam mr.
Pan Serafin
Jan Serafin, zwany „Serkiem”. Nauczyciel wychowania technicznego, a takŜe historii.
Przez wiùkszoĻç Siódemkowiczów lubiany, a nawet uwielbiany, ale miał równieŜ swoich
krytyków, i to radykalnych. Rysował na tablicy karykatury uczniów. „Pan Serafin nie karał
wprawdzie fizycznie, ale znùcał siù psychicznie stawiajåc dwóje za to, Ŝe nigdy nie
potrafiliĻmy wykonaç tego, co zadał tak, by było to dla niego wystarczajåco dobre” (mr).
„A ja Serafina lubiłem. Na historii opowiadał zawsze interesujåco. Zaczynał opowiadanie
zawsze od: «OtóŜ barbarzyĤcy...». A na pracach rùcznych stały moje eksponaty nawet na
wystawce. Był to motorek elektryczny (na podzespołach wykonanych przez mojego ojca...) i
pompa głùbinowa z zaworem z kuli z łoŜyska (takŜe wynalazek mojego ojca, słynnego w tym
czasie na cały Olsztyn i okolice majstra Ļlusarki samochodowej i złotej raczki). Na pracach
rùcznych uŜywał Serafin klejów własnej produkcji. Były one albo z gotowanych koĻci (!!!), i
to był klej do drewna, albo z måki – klej do papieru. Obydwa kleje miały nieprzyjemny
zapach, ale za to bardzo dobrze kleiły. A Ŝe Serafin musiał nas w politycznie zdrowym duchu
wychowywaç, to inna sprawa. Takie czasy były. Nie wiedziałem do koĤca, jak go w tych
sprawach oceniç. Niekiedy prawił jak «wierny komunista», a niekiedy wypowiadał siù bardzo
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krytycznie na róŜne tematy” (Fredek). „U nas pan Serafin od prac rùcznych zawsze siù
chwalił, Ŝe był delegatem na drugi zjazd PZPR. Ale wcale na lekcjach nie wciskał nam, Ŝe
młotek, sierp i kilof to podstawowe narzùdzia «nastajaszczego» człowieka. Jako człowiek
kresów nic dobrego o czerwonych nie powiem, ale nie przeŜywajcie tak tej sowietyzacji.
PrzecieŜ za kolejne piùçdziesiåt lat bùdzie przeklinaç siù europeizacjù i zrzucaç kolejne
pomniki! Natomiast zasługi pana Jana w politechnicznej edukacji uczniów były
bezsprzeczne” (WSKH).
„Serafin był w latach od 1981 do 84 naszym wychowawcå. Bardzo miło go wspominam;
to był prawdziwy nauczyciel starej daty, nauczyciel z powołania” (Arabella).
„Pan Jan Serafin był moim ulubionym nauczycielem. Przez trzy ostatnie lata podstawówki
był takŜe moim wychowawcå. Jan Serafin to człowiek wielkiego ducha, mimo iŜ postury był
raczej skromnej. Z wyglådu kojarzył mi siù trochù z przedwojennym polskim aktorem
Adolfem Dymszå. Pan Jan jako nauczyciel potrafił zmobilizowaç do dyscypliny nawet
najbardziej krnåbrnych uczniów, nie był jednakŜe nauczycielem surowym. Lubiłem go bardzo
za jego prawie ojcowski sposób traktowania uczniów. Dziùki niemu nauczyłem siù radziç
sobie z narzùdziami podczas lekcji ZPT. JeĻli siù nie mylù, uczył nas teŜ przez rok lub dwa
plastyki i muszù przyznaç, Ŝe pan Jan rysowaç takŜe potrafił. Niejednokrotnie któryĻ z
uczniów sadzany był na stalowym zydlu na którymĻ ze stołów, by nam pozowaç do rysunku.
Lekcje historii, które prowadził «Serek» były Ļwietne. Pan Jan umiał barwnie opowiadaç, i
słuchajåc go, wyobraŚnia moja wznosiła przede mnå dawne scenerie, bitwy i historie. Pan Jan
był nauczycielem historii, jakich trudno było znaleŚç w czasach komuny. Wyjåtkowy
szacunek mój i mojej rodziny zaskarbił sobie faktem, iŜ we wczesnych latach
osiemdziesiåtych wykładał nam historiù wojny 1921 roku zgodnie z prawdå, a były to
zakazane informacje, nie dozwolone przez reŜim tego okresu. Wiadomo było, Ŝe czasy siù
zmieniajå, zmieniał siù takŜe pan Jan, nie zmieniajåc przy tym prawdziwej historii Polski.
Opowiadał o Piłsudskim, o krwawej wojnie, bolszewickiej agresji i o prawie utraconej przez
Polskù ĻwieŜo przecieŜ odzyskanej wolnoĻci. Moim rodzicom aŜ trudno było uwierzyç, iŜ Pan
Jan tak Ļmiało do tego tematu podszedł, wszak ówczesne curriculum nie poruszało w ogóle
tego tematu. Pan Jan był takŜe utalentowanym majsterklepkå. Pamiùtam, Ŝe gdy my w pocie
czoła siedzieliĻmy nad kolejnym jego projektem, on sam zawsze pracował za swoim biurkiem
i składał co chwila jakieĻ nowe cudeĤka. Czùsto bawił siù w introligatora, robiåc zgrabne
oprawy starym, dotkniùtym zùbem czasu ksiùgom. Pan Jan to takŜe Ļwietny piechur. Zabrał
nas kiedyĻ w piùkny słoneczny dzieĤ na wyprawù do Lasu Miejskiego i okolic. ZobaczyliĻmy
zakåtki i okolice Olsztyna, których wczeĻniej nie znaliĻmy. PodróŜ najpierw była pociågiem,
stacja lub dwie, ale niestety, nie pamiùtam, w którym kierunku i gdzie wysiedliĻmy. Miałem
wtedy chlebak wypchany prowiantem i napojami. Spacerkiem przez las i pola wróciliĻmy
potem piechotå do szkoły. Zabrało nam to około 7-8 godzin, moŜe nawet wiùcej. Cała
wycieczka była bardzo na luzie. Temat szkoły był nie poruszany. Było o plenerze, historii
okolicy i przyrodzie. Szkoda jedynie, iŜ mieliĻmy taki wypad tylko raz. Tak, wyjåtkowym
nauczycielem był pan Jan...” (mamut).
„Co do prac rùcznych, to zgadzam siù z wami, Serafin był dobry. Historia to zupełny inny
temat; ten człowiek nie nadawał siù do tego zupełnie. Jako agent PZPR mógł nam tylko
wciskaç kit. Pamiùtam jak kiedyĻ fachowo opowiadał o przyjaŚni naszego kraju z CCCP. Na
moje pytanie o to, co ma do powiedzenia o Katyniu dostałem (dosłownie) kopa w dupù i z
hukiem wyleciałem za drzwi. Szkoda, Ŝe byłem wtedy dzieckiem, bo dzisiaj bym siù nie dał”
(LP). „Ciekawe, nie zdawałem sobie sprawy z takich jego czynów, ale to moŜliwe... Dla mnie
jednak pozostanie pan Jan moim ulubionym nauczycielem. Fakt uczenia nas prawdziwej
historii 1921 roku mocno utkwił mi w pamiùci i za to muszù mu oddaç honor. Trudno mi go
oceniaç ogólnie pod wzglùdem politycznym; inaczej siù patrzyło na to wtedy, przez pryzmat
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dzieciùcej ĻwiadomoĻci, inaczej dzisiaj, gdy wszyscy jesteĻmy starymi w tych sprawach
wyjadaczami” (mamut).
„Wracajåc jeszcze do kleju, to był on faktycznie robiony z koĻci i kopyt koĤskich.
ĺmierdziało od niego straszliwie. Pamiùtam, Ŝe długo musiał siù specjalny aluminiowy
czajniczek podgrzewaç, Ŝeby to nabrało naleŜytej konsystencji, ale nic innego chyba nie
łåczyło tak trwale i solidnie jak ten klej. Taka stara recepta na «crazy glue»” (mamut). „Serek
nosił zawsze sygnet na palcu i jak strzelił kogoĻ rùkå w głowù, to nieŚle bolało. No i właĻnie
maltretował nas i całå szkołù tym swoim klejem do drzewa z koĤskich koĻci, który
przeraŚliwie Ļmierdział” (AD). „Pamiùtam, jak kiedyĻ AD miał dla Ŝartów zawiniùtå głowù i
twarz bandaŜem, a Serek go pacnåł pod nos takå drewnianå szpatułkå z tym klejem; goĻç miał
swoje odjazdy” (mir-mur). „Ten klej to mogła byç tzw. kazeina. Przypominał rzadki miód.
ĺmierdział nieŚle, ale był rzeczywiĻcie wytrzymały. My sklejaliĻmy nim małe skrzyneczki ze
sklejki” (WSKH). „Z klejem prawie wszystko siù zgadza; był to klej kostny, wyrabiany z
czùĻci kostnych i skór zwierzåt; niestety, ohydnie Ļmierdział i czuç go było w całej szkole.
Stał on u Serka w klasie, w rogu sali pod oknem na maszynce elektrycznej w garnku z wodå.
Kleił bardzo dobrze drewno i papier, lecz nie był wodoodporny. Klej kazeinowy teŜ jest
klejem do drewna i papieru, ale produkuje siù go z mleka, i on tak nie Ļmierdzi; najczùĻciej
przyklejane tym klejem kazeinowym så etykiety na flaszkach, choçby piwa. A pamiùtacie
wyprawy rowerowe z Serkiem?” (borasca).
Pan Surney
Erik Surney; nauczyciel WF-u i Ļpiewu.
Panasiuk Czarek
Kolega karoliny. Stał czùsto w pocztach sztandarowych na szkolnych uroczystoĻciach.
Pani Borkowska
Anna Borkowska; zaliczana do postrachów szkoły; zwana „Fizå”.
„Droga Pani Borkowska nauczała fizyki i chemii. To była kobieta oryginał. Miała pewne
cechy szaleĤca, ale na szczùĻcie dopisywał jej humor. Była nawet surowa. Słynna była jej
mania pisania regułek i praw fizyki oraz chemii czerwonym długopisem w naszych zeszytach.
Miała dosyç bezpoĻrednie podejĻcie do uczniów i potrafiła nieraz zawstydziç niejednego
przed całå klaså. Pamiùtam, iŜ kiedyĻ na klasówce z chemii napisałem charakterystykù
pierwiastka chemicznego, jakim była siarka, ale z błùdami. Borkowska miała tendencjù przy
oddawaniu klasówek do zwrócenia uwagi na nieĻcisłoĻci i wskazania prawidłowej
odpowiedzi. Ja napisałem w swojej odpowiedzi, iŜ siarka jest miùkka; ot, taka skrótowa
charakterystyka. Borkowska kazała przeczytaç mi mojå odpowiedŚ, nastùpnie podała mi
naczynie z złotawå substancjå, wyglådajåcå jak kamienie i powiedziała: to jest siarka, weŚ
jednå próbkù i ugryŚ. Zdziwiła mnie jej propozycja, lecz wiecie, jak to było w tych latach:
uczniowie niespecjalnie sprzeciwiali siù nauczycielom. Wziåłem wiùc kawałek siarki i
ugryzłem. Materiał rozkruszył siù pod naciskiem zùbów, jednak przyznaç muszù, Ŝe do dziĻ
pamiùtam, iŜ siarka jest twardå substancjå... choç moŜliwå do «zùbnego» skruszenia.
Borkowska pozwoliła mi zatrzymaç sporå próbkù tej siarki. Przehandlowałem jå zresztå
póŚniej za jakiĻ gadget.
W dzienniku klasowym strona z fizykå i chemiå zawsze była nieco gùĻciej i barwniej
upstrzona ocenami, z których – jak wiadomo – wiùkszoĻç była mierna. Oprócz tego pani
Borkowska lubiła siù wyładowaç na uczniowskich dzienniczkach, tak przecieŜ skrzùtnie
oprawianych w papier introligatorski (w póŚniejszych latach w plastikowe okładki). Ja
ogólnie nie podpadałem czùsto i uwag w nim miałem niewiele, ale wiùkszoĻç tych, które
jednak dostałem, zawdziùczałem Pani Borkowskiej. Zresztå czùĻç z nich była nieco bzdurna,
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typu: „uczeĤ zapomniał materiały na eksperymenty w klasie”, etc. Pani Borkowska z wielkim
zamiłowaniem dokonywała poglådowych demonstracji i eksperymentów, bardziej lub mniej
skomplikowanych. Była to zresztå czùĻç edukacji raczej lubiana przez uczniów. Pani
Borkowska szczególnie lubiła eksperymentowaç mieszajåc chemikalia, uŜywajåc papierka
lakmusowego (którego szły pełne bloczki) i poddajåc przy okazji uczniów swoistego rodzaju
testom. Siedziałem z Kuflem w pierwszej ławce przy oknie (nie nasza zresztå to była decyzja
gdzie siedzimy; nie pamiùtam z jakiego powodu, ale tak nas właĻnie usadziła nauczycielka).
Na którejĻ z lekcji pani Borkowska wyciågnùła z jednej ze swoich szafek duŜy bråzowy słój
zatkany szklanym korkiem. Z satysfakcjå oznajmiła nam, Ŝe jest to amoniak, i Ŝe posiada on
bardzo specyficzny zapach. Ów zapach zaraz kaŜdy z nas pozna osobiĻcie, poniewaŜ
bùdziemy mieli szanse powåchaç ten specyfik. Po czym pani Borkowska podeszła do
pierwszej ławki, czyli do nas, otworzyła butlù i podsunùła pod nos mojemu zaintrygowanemu
koledze. Ten nachylił siù nad butelkå i przez nos mocno wciågnåł powietrze... Momentalnie
Kuflem rzuciło, zaciĻniùte oczy i twarz błyskawicznie uzmysłowiły reszcie klasy, jak
paskudnie działa amoniak. Oczy Kufla porzådnie łzawiły i dopiero po chwili doszedł do
siebie. Borkowska uĻmiechniùta triumfowała i słodko zapytała: chciałbyĻ powåchaç jeszcze
raz? Kufel gwałtownie i zdecydowanie zaprzeczył, a Borkowska z bråzowym pojemnikiem
podeszła do mnie. Ciarki mi przeszły po plecach, i postanowiłem jakoĻ nie paĻç ofiarå
straszliwego eksperymentu. Nachyliłem siù nad butlå, nie wciågajåc jednak powietrza, po
czym odskoczyłem, udajåc poraŜonego piorunujåcym efektem silnego i okropnego zapachu.
Borkowska zadowolona ruszyła do nastùpnej ofiary, a ja z ulgå usiadłem na krzeĻle” (mamut).
„Nie dziwiù siù, Ŝe mamut tak dobrze pamiùta Borkowskå. Łåczyła ich jakaĻ szczególna
sympatia, co było widaç po czùstotliwoĻci eksperymentów, w których mamut musiał
uczestniczyç jako reprezentant całej klasy. Ale on był twardziel i znosił to po mùsku” (AD).
Pani Brzozowska
Alina Brzozowska. „Za moich czasów strachem przejmowała biologia z paniå
Brzozowskå – był to wówczas jedyny przedmiot, na którym nie dało siù Ļciågaç” (maciek).
Pani Ciołkowska
Janina Ciołkowska; nauczycielka matematyki. Przez pewien czas wychowawczyni LP,
takŜe wychowawczyni Janusza, brata Iwony.
„Pani Ciołkowska była na 50-leciu i w ogóle ma siù Ļwietnie. Widujù jå czùsto, jak
dziarsko chadza ulicami osiedla. Była kiedyĻ dyrektorkå na koloniach, na których i ja byłem
kolonistå. Była i jest dosyç wybuchowa. Jej wybuchowoĻç nielicho odczuła absolwentka z
1970 roku, Izabela S., póŚniej znana bardziej jako Izabela T. Iza za matematykå nie
przepadała, jak i za Ciołkowskå. JuŜ wtedy doĻç konkretnie widziała swojå przyszłoĻç:
chciała wystùpowaç na scenie. Ciołkowska komentowała to krótko: «artycha», i wpajała jej
matematyczne wzory” (WSKH).
„Pamiùtam jå dokładnie z codziennych wycieczek do sklepu. Przed niå chmara
zasmarkanych dzieci – jej własnych, na które bez przerwy wrzeszczała. Konkurencjù miała
chyba tylko w osobie pani Nowackiej, z drugiego bloku, która stale doglådała ulicy, znała
wszystkich, i trzymała oko na kaŜdej rodzinie” (nat).
„DziĻ z paniå Ciołkowskå zamieniłem słowo o groŚnie wyglådajåcym psie såsiada” (DD).
„Przykro mi bardzo, ale paniå Ciołkowskå juŜ ciùŜko bùdzie pozdrowiç; mieszka u syna
Ryszarda i jest ubezwłasnowolniona, kontaktu z niå nie ma, nie poznaje nikogo z powodu
wiadomej choroby staroĻci” (gaga). „Pani Ciolkowska tak zapadła siù w siebie chyba od
wypadku (?) i Ļmierci wnuczki” (miki).
„WłaĻnie przeczytałam wiadomoĻç o Pani Ciołkowskiej. Zmartwiłam siù bardzo;
pamiùtam jej wnuczkù, miała na imie Agnieszka; czy to ona zginùła w wypadku? Chodziłam
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do klasy z Basiå MalatyĤskå, którå ona sie opiekowała. Przywiozła jå do siebie od kogoĻ z
rodziny, gdzie było ciùŜko i chciała pomóc, opiekujåc siù dzieckiem” (ryba696). „Tak, to
chodziło o Agnieszkù. Ona zginùła w wypadku, ale myĻlù, Ŝe nie tylko to było przyczynå
choroby pani Ciołkowskiej. Była mojå wychowawczyniå przez kilka lat, uczyła mnie
matematyki, choçale nie mogù powiedzieç, Ŝe skutecznie” (gaga).
„Pani Ciołkowska była mojå wychowawczyniå od 1972 do 1978 roku. Jej wnuczka miała
wypadek w doĻç problematycznych okolicznoĻciach (nie samochodowy), a najgorsze, Ŝe nie
wiadomo, czy to w ogóle był wypadek” (zyby).
„Zmartwiłam siù, Ŝe pani Ciołkowska jest tak powaŜnie chora. Bardzo mile jå
wspominam; uczyła mnie matematyki i była mojå wychowawczyniå; nawet posadziła mnie w
piåtej klasie z matmy, ale na dobre mi to wyszło, bo póŚniej nie miałam nigdy kłopotów z
matmå, a na maturze nawet miałam piåtkù. Miłe było to, Ŝe nauczyciele znali nas dobrze i
nasze rodziny” (BoŜenna).
Pani Cejkowa
Ewa Cejko; prowadziła prace rùczne dla dziewczåt, a takŜe rysunki. Jej syn chodził do
Siódemki.
„Cejko była w 8 klasie naszå wychowawczyniå, i dlatego musieliĻmy w gabinecie prac
plastycznych obok sali gimnastycznej ciågle coĻ robiç: a to stoły czyĻciç, a to ławki skrobaç, a
to coĻ malowaç lakierem bezbarwnym...” (Fredek).
„Pani Cejko tak juŜ miała, Ŝe nie mogła uwierzyç w swoich uczniów. KiedyĻ zobiłem na
Plastykù pewnå Ļwietnå pracù, i musiałem przy niej wykonaç czùĻç raz jeszcze, by uwierzyła,
Ŝe to naprawdù ja byłem autorem”(zyby).
„Pani Cejko niestety juŜ nie Ŝyje, była mojå wychowawczyniå przez parù lat, i była fajnå
kobitkå” (ryba 696).
Pani Dagiel
„Młodsi na forum powinni pamiùtaç przemiłå polonistkù, paniå Małgosiù Dagiel. Uczyła
w SP 7 w latach 1981-1985. Spotkałem jå na UWM – jest tam adiunktem. Do naszej klasy
przyszła tylko na zastùpstwo. Nie było jej łatwo. To była połåczona (A+B) klasa 34-osobowa,
tylko kilka dziewczåt, a reszta raczej niespokojna (absolwenci 1982). Nauka polskiego była
jednå z tych rzeczy, o których myĻleliĻmy najmniej. Teraz trochù mi wstyd” (Krzysiek G.).
„Paniå Dagiel pamiùtam doskonale, chociaz teŜ miałam z nia tylko zastùpstwa. Była
zawsze uĻmiechniùta i spokojna – taka trochù z innego Ļwiata, w porównaniu z takimi piłami
jak Dragan, Zera, czy Borkowska. Mieszkała naprzeciwko naszej szkoly. Faktycznie nie było
jej łatwo z przewaŜajåcå mùskå czùĻciå klasy. Po kilku latach odeszła; jak siù teraz okazuje na
UWM; moŜe ma tam spokojniej niŜ z nami” (AgaB).
„I ja paniå Dagiel pamiùtam bardzo dobrze; uczyła nas polskiego przez chyba dwa lata i to
były najfajniejsze lekcje polskiego. Lubiła naszå klasù, bo było nas tylko 18 osób; strasznie
lubiliĻmy z niå dyskutowaç na róŜne tematy” (ryba696).
Pani Dåbrowska
Dorota Dåbrowska; zwana „Dyrå”.
Pani DomaĤska
Janina DomaĤska; wczeĻniej pani Dzienisiewicz, a póŚniej LubaĤska. Dyrektor szkoły (w
poprzednich latach) i nauczycielka biologii. Sporo pomogła dziadkom mr, paĤstwu
Tùgowskim, w przygotowaniu wyjazdu mr do Londynu (o czym zaĻwiadcza mr).
„Mile bardzo wspominam zajùcia z dyr. DomaĤskå. W VII klasie miałem w pierwszym
semestrze nastùpujåce oceny: 2, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 2. Piåtki były za obecnoĻci na kolejnych
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zbiórkach Ligi Ochrony Przyrody, pierwsza dwója za brak zeszytu, a druga – za wiadomoĻci
z biologii, a właĻciwie za ich brak. OczywiĻcie ocena koĤcowa wynikała z mojej aktywnoĻci
na LOP” (DD).
„Bardzo czùsto widzù paniå Janinù DomaĤskå, byłå dyrektorkù Siódemki. Posuwa na
rowerze po całym mieĻcie, niezaleŜnie od pogody i pory roku! Twarda sztuka! Szczupła jak
zawsze” (Zbyszek).
Pani Dragan
Anna Dragan; chyba najbardziej kontrowersyjna nauczycielka w Siódemce, co wynikało i
z jej charakteru, i z przedmiotu, którego nauczała, a była w latach 60-tych, 70-tych i póŚniej
nauczycielkå rosyjskiego (pracowała w szkole od roku 1968 do 1999). Miała opiniù postrachu
szkoły, ale to dziùki niej rosyjski okazywał siù póŚniej moŜliwy do osobistego uŜytku, a
nawet łatwy. Lubiła zarzucaç uczniom „te twoje cielùce oczy”. Klasa mr pomalowała jej
kiedyĻ klejem krzesło, co DD wspomina z duŜym sentymentem.
„Pani Dragan – Ļwiatowa klasa. Potrafiła nauczyç wszystkich rosyjskiego: kto chciał, i kto
nie chciał” (Fredek).
„Pomysł posmarowania klejem krzesła pani Dragan był chyba autorstwa Marka Blaziaka.
Piszù «chyba», bo nie za bardzo pamiùtam. Niestety, wtedy jeszcze nie było super glue, tylko
klej roĻlinny, wiùc jedynie ubranie (oraz duma) pani Dragan na tym ucierpiały, a my
mieliĻmy radoĻç. Cała klasa dostała za to dwóje z zachowania” (mr).
Historia ta Ļwiadczy o sporym rozdŚwiùku miùdzy nauczycielkå a uczniami, ale så
równieŜ opinie pełne uznania dla pani Dragan. Oto jedna z nich: „Nigdy nie przypuszczałem,
Ŝe zajùcia z Paniå Dragan bùdå procentowaç po dzieĤ dzisiejszy. Dostałem tak «dobrå szkołù»
z ruskiego, Ŝe nigdy nie miałem problemów z tym jùzykiem. W szkole Ļredniej, a potem na
egzaminach wstùpnych na studia, byłem całkowicie spokojny o wyniki z jùzyka rosyjskiego.
PóŚniej przez wiele lat wszyscy traktowali znajomoĻç tego jùzyka jako tzw. «obciach». JakŜe
jednak wielkie było zdziwienie mojego szefa (europejska centrala pewnego japoĤskiego
koncernu w Duesseldorfie), Ŝe jeden z jego pracowników posługuje siù jùzykiem rosyjskim.
Byłem w dobrym miejscu o dobrym czasie i z naleŜytym wykształceniem, poniewaŜ właĻnie
przybyła delegacja ukraiĤska, która rozmawiała tylko po rosyjsku i ukraiĤsku. Wielkie dziùki
dla pani Dragan” (MW).
„KiedyĻ na lekcji u Draganowej (czemu w pamiùci człowieka pozostajå najbardziej
wnerwiajåcy nauczyciele?) z nudów przypalałem zeszyt promieniami słonecznymi przez
(wykrùcone z domowego rzutnika do bajek) szkło powiùkszajåce (to chyba jednoznacznie
zaĻwiadcza, Ŝe rosyjski nie był w krùgu moich zainteresowaĤ!). W momencie, gdy zabawa
była najciekawsza (właĻnie wypalałem jakiĻ cholerny akcent), dym zauwaŜyła nauczycielka.
Odbyła siù publiczna rewizja moich kieszeni i tornistra w poszukiwaniu papierosów.
PoniewaŜ takowych z załoŜenia nie posiadałem, atmosfera zrobiła siù gùsta. Draganowa
widziała dym i Ļlad w zeszycie, a nie mogła znaleŚç papierosów (zresztå byłem grzecznym
chłopczykiem i nikt by nie uwierzył, Ŝe przypalałem na lekcji papierochy). Szkiełko leŜało na
ławce, ale było ono i jego moŜliwy uŜytek poza zasiùgiem wyobraŚni mojej nauczycielki.
Zrobiło mi siù jej Ŝal (w oczach mojej agresorki widziałem złoĻç i bezradnoĻç) i
wytłumaczyłem, czym siù zajmowałem na «interesujåcej» lekcji. Trzeba przyznaç, Ŝe sprawa
nie miała juŜ Ŝadnych dalszych konsekwencji, a moja jedyna trója na zakoĤczenie szkoły,
właĻnie z rosyjskiego, wynikała wyłåcznie z mojego braku zainteresowania tym
przedmiotem. śeby było Ļmieszniej, to właĻnie rosyjski przydał mi siù na poczåtku lat 90tych do prowadzenia słuŜbowych rozmów (tylko czemu osoby ze mnå rozmawiajåce miały
takie dziwnie wesołe miny?)” (DD).
„Pani D. od rosyjskiego jest, wedle najnowszych informacji (rok 2003), bardzo lubiana.
Wiem to od mojego najmłodszego brata ciotecznego (młodszego syna Jurka L.), uczåcego siù
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jeszcze w SP 7. Za moich czasów była znienawidzona” (Krzysiek). „Czùsto wyrzucała ludzi
za drzwi na korytarz” (mr).
„Naszå wychowawczyniå była pani Dragan – ostra jak brzytwa. Pamiùtam bezskuteczne
walki niektórych chłopców o zatrzymanie swoich trochù dłuŜszych włosów. Owi koledzy
mieli aspiracje muzyczne, chyba załoŜyli nawet kapelù, co wówczas nie dawało siù połåczyç z
ostrzyŜonymi czuprynami. Niestety, Dragan (wówczas jeszcze bardzo młoda) nie wykazała
ani odrobiny zrozumienia dla młodych artystów” (IG).
„Dragan (takŜe moja wychowawczyni) nie była na jubileuszu 50-lecia, bo chyba była
zajùta swoimi gołùbiami. W olsztyĤskim Parku KusociĤskiego dokarmia zlatujåce siù z całej
okolicy ptaki. Sypie im kilogramami ziarenka. Trawnik, na który siù zlatujå zamienił siù w
piaskowå pustyniù, bo gołùbie pazurkami zupełnie wygrzebały trawù. I kto by pomyĻlał?!
Taka miłoĻniczka ptaków! Nie przypominam sobie, byĻmy mieli karmnik w klasie. ChociaŜ
coĻ mi kołacze po głowie, Ŝe uczyła nas wiersza pod tytułem «Ptica». To jej obecne karmienie
ptaków stało siù nawet słynne. W olsztyĤskim wydaniu Gazety Wyborczej przeczytaç moŜna
było artykuł o pani, która w Parku KusociĤskiego karmi gołùbie. Latajå za niå całe stada
ptaków. W artykule nie podano nazwiska, ale jest to pani Dragan.
«W liceum bùdziecie płakaç krokodylimi łzami» – wykrzykiwała do nas, gdy oddawała
sprawdzone klasówki, ocenione w wiùkszoĻci na maksimum 2+. Trochù siù myliła. Ja jako
dwójkowicz z Siódemki jeszcze na studiach lałem łzy ze Ļmiechu przyglådajåc siù, jak inni
przechodzå katorgù nauki rosyjskiego. Zwyczajnie nie musiałem nic robiç, co najwyŜej
odpoczywaç od tego Ļmiechu wywołujåcego łzy. Dziùki niej teraz mam szanse zostaç
kurierem w Londynie, takim co dostarcza przesyłki do rosyjskiej ambasady. Co wy na to?
Przydało siù, czy nie? ” (WSKH).
„Co do pani Dragan, to była to moim zdaniem kobieta niezrównowaŜona. Pamiùtam jak
wiùkszoĻç uczniów z niechùciå chodziła na jej lekcje. Miało to zresztå powaŜne powody.
Kobieta zachowywała siù skandalicznie, a jej codzienny jùzyk pedagogiczny pozostawiał
bardzo wiele do Ŝyczenia. Jej wyzwiska pod adresem uczniów były tego oto typu: «cielùce
oczy», «debile», «kretyni», «idioci». Wåtpiù, Ŝeby jakikolwiek rodzic chciał, aby w ten
sposób pedagog odnosił siù do jego dziecka. Pamiùtam, Ŝe siedziałem za kolegå, który był
nieco wiùkszy ode mnie i miałem zawsze nadziejù, Ŝe Dragan nie widzi mnie zza jego
szerokich pleców” (mamut). „Dragan – jak juŜ mówiłem – była mojå wychowawczyniå. Na
złych ludzi nas nie wychowała. Co do jej Ļrodków pedagogicznych, to masz racjù. Nasza
klasa mimo wszystko siù jej nie bała, bo czuliĻmy, Ŝe jesteĻmy jej, i nas nie skrzywdzi tak
bardzo. Dragan przekwalifikowała siù póŚniej na jùzyk polski, i chyba na angielski teŜ”
(WSKH).
„Ona zawsze zwierzùta lubiła bardziej niŜ ludzi. Pamiùtam, jak ktoĻ przyniósł szczeniaka
do klasy; Dragan była wniebowziùta. RadoĻç aŜ z niej tryskała, a lekcji właĻciwie to nie było,
bo przegadało siù jå właĻnie o zwierzakach. Muszù przyznaç, Ŝe ja teŜ na trójach jeŚdziłem u
pani Dragan, za to po podstawówce byłem najlepszy z rosyjskiego w mojej nastùpnej budzie.
Praktycznie do podrùcznika nie zaglådałem przez nastùpnych kilka lat. Tym niemniej Dragan
mnie i moim kumplom sporo krwi napsuła; miała do tego prawdziwy talent. Inna sprawa, Ŝe
psu na budù ten rosyjski siù nadał; Ŝałujù, Ŝe ta jùdza nie uczyła nas angielskiego czy
niemieckiego. W sumie wiùc Dragan nie cierpiałem; wredny był babsztyl i basta! U niej róŜne
proruskie zasady wprowadzania strachu były edukacyjnym instrumentem. Był to po prostu
kompletny idiotyzm. A to, Ŝe niektórych najlepszych uczniów lubiła...? Jak ich juŜ
wytresowała naleŜycie, to wysyłała takå grupkù na olimpiadù jùzyka rosyjskiego i zbierała za
to póŚniej punkty. CoĻ niecoĻ na ten temat nasłuchałem siù od jednej z byłych prymusów lata
temu. Baba była nie wyŜyta i nic nie tłumaczy jej chamskiego wrùcz zachowania w stosunku
do uczniów. Nie raz słyszałem jak wyzywała nas od debilów czy cielùcych oczu. To, Ŝe lubiła
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zwierzùta...? Nawet zbrodniarze takŜe psy lubili. Dla mnie Dragan pozostanie nieprzyjemnym
wspomnieniem tak przecieŜ wspaniałej budy” (mamut).
„Pani Dragan była znana równieŜ z tego, Ŝe przewaŜnie obniŜała ocenù dzieciakom, o
których wiedziała, Ŝe opuszczajå Polskù w kierunku zachodnim. Pamiùtam, jak koleŜance z
klasy wlepiła dwójù na Ļwiadectwo z komentarzem: «tam i tak nie bùdziesz rosyjskiego
potrzebowała»” (Fredek).
„JeĻli chodzi o paniå Dragan, to była to chyba jedyna «skuteczna» nauczycielka, która
czegoĻ nauczyła nawet najwiùksze beztalencia jùzykowe” (bliŚniaczka). „Pani Ania Dragan
była rzeczywiĻcie ostra, ale tylko na lekcjach i w okresie szkoły. Wspominam jå najmilej z
całej kadry nauczycielskiej. Zresztå była mojå wychowawczyniå. Mogù przypomnieç jej
powiedzonko, którego czùsto uŜywała, gdy siù na kogoĻ ostro zdenerwowała: «tu mi kaktus
wyroĻnie, jak ty zdasz do nastùpnej klasy». Hehe... nie wiem, ale wydaje mi siù, Ŝe powinna
mieç w tej chwili na dłoni cały gaj kaktusów” (olsztyn2002). „Pani Dragan rzeczywiĻcie
mówiła czùsto o kaktusie, ale było teŜ na podobnå okolicznoĻç o młotku: «Kup se młotek!»
(było właĻnie «se», a nie «sobie»)” (miki).
„Na koniec 7 klasy miałem poprawkù z «ruska», jak zresztå wielu innych, ale juŜ w szkole
Ļredniej w ogóle nie musiałem zaglådaç do podrùcznika. Lubiłem paniå Annù jednak z innego
powodu. Ona przez pół roku uczyła mnie historii, i to były najciekawsze lekcje! Do dziĻ
pamiùtam jak Ļwietnie opowiadała o staroŜytnej Grecji. Widaç było, Ŝe to lubi” (miki). „Za
naszych czasów była bardzo ostra. Mówiå, Ŝe póŚniej wyłagodniała, a teraz podobno chodzi
do parku i karmi gołùbie” (Fredek).
„KiedyĻ wyuczyłam siù rosyjskiego, jak naleŜy; była ze mnie bardzo dumna (cytujù: «z
czystym sumieniem mogù postawiç ci trójù»; cóŜ, tylko tyle, a jak ogromnie cieszyło). Jùzyk
naszych «przyjaciół» przydał mi siù wielokrotnie na wyjazdach, i to nie tylko w demoludach.
Mam såsiada-Siódemkowicza, który dziùki temu jùzykowi robi ogromne interesy (czyste) w
Rosji. Przywiózł nawet stamtåd uroczå Ŝonù. Ale najzabawniejsze jest to, Ŝe zaprosił paniå
Dragan na swój Ļlub. Tak wiùc, kochani, nauka w SP 7 nie idzie w las, choç miała blisko do
lasu” (karolina).
„Pani Anna D., nauczycielka rosyjskiego, było osobå doĻç niezwykłå. Na lekcjach
wiùkszoĻç klasy to były «bezczelne typy», ale za to jeŜeli jechaç na wycieczkù – to tylko pod
jej opiekå. W szóstej klasie na wycieczce do Poznania złapała mnie i kolegù Jarosława Sz. w
barze na małym kuflowym; my oczywiĻcie przeraŜeni, co siù stanie, a tu kompletne
zaskoczenie. CoĻ mianowicie takiego: «Pijecie piwo? Macie racjù, chłopcy». Innym razem na
lekcji ten sam Jarosław (siedziałem z nim w ławce) wsadził koledze Darkowi siedzåcemu
przed nami cyrkiel w plecy, ot tak, po prostu. Darek jùknåł (głoĻno), a pani Anna D. «Mal...,
ty bezczelny typie, jak ty siù zachowujesz na lekcji». Darek próbował siù tłumaczyç, co
oczywiĻcie tylko pogorszyło jego sytuacjù jako «bezczelnego typa».
I jeszcze coĻ o pani Dragan. Na pewno pamiùtacie fluoryzacjù. Wszystko właĻnie przez
niå. W 8 klasie poszliĻmy wiùc na tù fluoryzcjù. Wracajåc zobaczyliĻmy koks przywieziony
do szkoły. LeŜał sobie wprost pod oknami klasy Filuta. To było zbyt kuszåce. WziùliĻmy po
kawałku koksu i w okna Filutowi. Niektórzy chcieli jeszcze poprawiç i tu spotkało ich
rozczarowanie. Z klasy Filuta wychyliła siù głowa pani Dragan. Pamiùtam jak kolega
Rajmund P. (obecnie w RFN) stoi z koksem w wyciågniùtej rùce i nagle dziwnym ruchem jå
opuszcza, i za sobå upuszcza koks na ziemiù. Ja (i wiùkszoĻç) byliĻmy juŜ przy drzwiach, i
ona nas nie widziała. OczywiĻcie wybuchła afera; okazało siù, Ŝe tam była pokazowa lekcja
rosyjskiego dla nauczycieli z innych szkół. Lepiej oddajmy tu głos pani Dragan: «KoleŜanki
mówiły do mnie: Aniu, jakå ty masz fajnå szkołù, jaki tu spokój. Tak mówiły koleŜanki, ale
tylko do czasu, dopóki do szkoły nie przyszła 8b. Wtedy siù zaczùło, wy bezczelne typy,
bydło siù lepiej zachowuje niŜ wy (chyba miała racjù; bydło jest mniej pomysłowe i złoĻliwe),
jak ja siù wstydziłam», itd. Dalej nie bùdù cytował, bo pewnie i tak by nie opublikowano.
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Generalnie siù wĻciekła i wyzywała nas z piùç minut, a my, no cóŜ – było nam strasznie
wesoło. Bo jak zwykle właĻciwie nic nam nie zrobili” (zyby). „Pamiùtam to. To było lato i
okna były otwarte, wiùc cała zabawa polegała na tym, Ŝeby oddaç salwù koksem w otwarte
okna (wcelowaç!), i w nogi! A poniewaŜ po pierwszym rzucie nic siù nie stało (w klasie
najwyraŚniej zapanowała konsternacja: nauczycielki w ławkach obrzucone wùglem, w latach
50-tych pewnie poszlibyĻmy za to na piùç lat do kopalni), to Rajmund, którego chyba Bóg
wtedy opuĻcił, bo rzadko wdawał sie w takie awantury, wycelował jeszcze raz i... nie
chciałem byç wtedy w jego skórze” (miki). „Wszystko siù zgadza z tym koksem, ale jeszcze
jeden dodatkowy szczegół: przy tym koksie leŜał równieŜ zdechły szczur, który teŜ
powùdrował w górù!” (LM).
„Pamiùtam, jak na lekcji rosyjskiego odpowiadała Agnieszka, która była bardzo dobrå
uczennicå. Jednak tego pechowego dnia pomyliły jej siù dwa słowa: «krzak», i bardzo
podobne po rosyjsku, popularne okreĻlenie pewnego mùskiego narzådu. Reakcja pani Dragan
była łatwa do przewidzenia – wybuch wĻciekłoĻci i tradycyjne «bezczelne typy». My ledwo
hamowaliĻmy Ļmiech (jako Śli chłopcy oczywiĻcie znaliĻmy to słowo), a Agnieszka nie
rozumiała, o co chodzi” (zyby).
„Nie mam Ŝadnych wspomnieĤ z lekcji jùzyka rosyjskiego, ale jedno mnie ciekawi: czy
po tylu latach przymusowej nauki mówicie dzisiaj biegle po rosyjsku? Teoretycznie
odpowiedŚ powinna byç pozytywna, ale w praktyce ja przynajmniej mam kłopoty z
odtworzeniem całego alfabetu. A zawsze miałam same piåtki z rosyjskiego” (nat). „Mnie ten
rosyjski wyleciał z głowy natychmiast po ogólniaku. Ani w zåb nie dogadam sie dzisiaj,
chociaŜ na stopnie u pani D. nie mogłam narzekaç. Prawdå za to jest, Ŝe przydał mi siù w
ogólniaku – to był jedyny przedmiot, który Ļpiewajåco i w podskokach zaliczałam sobie bez
Ŝadnego kucia, stresu, wysiłku i problemu” (borasca).
„CoĻ jeszcze o wraŜliwym sercu p. Dragan (wraŜliwym dla zwierzåt): poszliĻmy z p.
Annå całå klaså do kina; film był radziecki, «Bim-białe ucho» - jakoĻ tak. Było to o psie i
jego panu, który zachorował i musiał iĻç do szpitala. Pies został zawieziony do kogoĻ na
przechowanie, ale uciekł. Jego pan w tym czasie umarł, no i pies został bezdomnå sierota. W
sumie wiùc «jaka piekna tragedia, jakaŜ wielka krzywda zwierzùcia». P. Anna siedziała trzy
rzùdy i właĻnie stamtåd zaczùły mnie dobiegaç jakieĻ dziwne dzwiùki. Nie ogladałem siù za
siebie, Ŝeby na przyklad nie usłyszeç «co sie gapisz! cielece oczy» itd. Jednak po jakimĻ
czasie te odgłosy stały siù donoĻniejsze – szlochy, łkania, jakieĻ smùtne buczenie. Wiùc
odwaŜyłem siù odwróciç, a to pani Anna ryczała jak bóbr, po prostu zalewała sie łzami. Było
to dla mnie tak niecodzienne przeŜycie, Ŝe przesunåłem siù zupełnie do koĤca rzùdu, Ŝeby jå
spokojnie obserwowaç. Filmu juŜ dalej nie oglådałem...” (miki). „Ten sam film zaliczyłem.
Pies, zdaje siù, ginie na koĤcu, wiùc film jest tym bardziej tragiczny film. Pamiùtam, Ŝe na
koĤcu pojawia siù teŜ goĻç, który zdejmuje psu obroŜù i zabiera blaszkù identyfikacyjnå, i ten
goĻç ma całå gablotkù takich blach. JakiĻ stukniety oryginał, ale co siù dziwiç w kraju, w
którym była taka moda na ordery, medale i inne blaszane pierdoły; to i tego typu dewiacje
były moŜliwe” (mamut). „Pies na koĤcu trafia do hycla, a ktoĻ, kto go szuka przychodzi
odrobinù za póŚno. Ale jak to w słusznym filmie, jest i Ļwietlana przyszłoĻç: o ile pamiùtam,
na koĤcu jest scena, jak dzieci bawiå siù z takim samym nowym psem” (zyby). „«Biały Bim,
czarne ucho», tak siù ten wzruszajåcy film nazywał. Oglådałam go kiedyĻ w domu w
telewizji, bodajŜe w czasie ferii zimowych, i teŜ płakałam jak bóbr. Takie właĻnie było
przesłanie tego filmu, by uroniç łezkù” (lustroo).
„Draganówù nie wspominamy zbyt miło, ale szkoda mi jej, jak widze jå w parku karmiåcå
gołùbie i gadajåcå z nimi. Po Ļmierci mùŜa niewiele bliskich osób jej zostało...” (ryba 696).
„Na temat Draganki to powiem tak: po rusku gadam zadowalajåco, ale posadziła mnie w
piåtej klasie. Jednak wspominam jå miło. Pamiùtam jak na lekcji spadła z krzesła i była
wkurzona, Ŝe zamiast jej współczuç, to siù z niej ĻmialiĻmy” (Cines).
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„Co do pani Dragan, to nie widziałem jej chyba ze dwanaĻcie lat. Natomiast spotkałem
ostatnio p. Pileckiego (nie wiem, czy ktoĻ z uczestników forum miał okazjù go poznaç – z
nami miał zajùcia techniczne), który powiedział mi, Ŝe u pani Dragan nie najlepiej (delikatnie
rzecz ujmujåc) ze zdrówkiem. Szkoda” (bg).
Pani Ekier
„KiedyĻ na biologii pani Ekier dała nam jako zadanie pewien projekt. KaŜdy miał
wyhodowaç roĻlinkù z ziarenka grochu. Potrzeba było do tego tylko kilku rzeczy: słoika,
odrobiny gazy lub bandaŜu, paru groszków i wody. Zawieszało siù tuŜ nad powierzchniå
wody, na gazie lub bandaŜu, trochù zamoczony groszek, i jak kaŜdy siù pewnie domyĻla, po
kilku dniach napùczniały groszek pùkał i wyrastał pojedynczy korzonek, a nastùpnie łodyga z
liĻciem. Po mniej wiùcej tygodniu lub dwóch takå nieco podroĻniùtå roĻlinkù przynosiliĻmy
do szkoły dla oceny. Podobny eksperyment dotyczył zbudowania w domu małego akwarium.
Byli co prawda wĻród nas tacy, którzy posiadali akwaria, ale ci, którzy ich nie mieli, mogli
uznaç to za dosyç ciekawy eksperyment. Pamiùtam, Ŝe miałem w swoim małym akwariosłoju małego Ļlimaka, którego przytachałem z Jeziora Długiego, i parù wodorostów. Nawet
fajnie to rosło i wyglådało. ĺlimak póŚniej trafił z powrotem do jeziora, a co do prawdziwego
akwarium, to ja w swoim trzymałem parkù chomików” (mamut).
„W zwiåzku z tym akwarium w słoiku, to ja siù wtedy nieŚle wĻciekałem, bo woda była
strasznie mùtna. Filtrowałem piasek kilka razy, by jakoĻ jå oczyĻciç, ale nic z tego. Rybek teŜ
nie nałowiłem. Dopiero po latach wiem, Ŝe do tego, aby akwarium w ogóle funkcjonowało,
potrzebne så filtry i pompki napowietrzajåce” (Fredek).
„Jeden taki cymbał z mojej klasy zakładał kiedyĻ akwarium, a poniewaŜ mieszkał przy
torach, to kamienie do akwarium wziåł z torowiska! Ryby wyglådały jakoĻ niezdrowo, a na
powierzchni pływały oka tłuszczu jak w rosole” (miki).
Pani Gajko
Uczyła biologii. Jej måŜ był inicjatorem odnowienia Ogródka Jordanowskiego.
„Za moich czasów w szkole odbywały siù bardzo interesujåce lekcje przyrody
prowadzone przez paniå Gajko (mieszka na Alei Przyjaciół). Pamiùtam wielkiego homara,
który wisiał na Ļcianie w klasie” (LP). „Zgadza siù, zajùcia przez niå prowadzone były tak
bardzo interesujåce, Ŝe zarówno ja, jak i moi klasowi towarzysze uczestniczyliĻmy w nich z
prawdziwå przyjemnoĻciå. (Te słoiki z biednymi zwierzåtkami utopionymi w formalinie
pamiùtajå chyba wszyscy). Z tego co wiem, p. Gajko była przez pewien czas takŜe w
dyrekcji” (AD1983).
Pani IdŚkowska
Danuta IdŚkowska.
Pani Izdebska
Krystyna Izdebska.
„Była mojå pierwszå wychowawczyniå w klasie Ia w roku 1969. Odeszła na poczåtku lat
70-tych. Nic nie wiem o niej ani z lat wczeĻniejszych, ani o tym, co robiła póŚniej. Pierwszy
stopieĤ szkolny dostałem od niej za pisanie; była to piåtka z dwoma minusami (w tej klasie od
strony ogródka). W oczach mi stoi ta piåtka do dzisiaj. Potem obrywałem od niej po uszach,
bo ogryzałem obsadkù aŜ prawie do stalówki, tak, Ŝe robiła siù do tego stopnia krótka, Ŝe aŜ
wypadała z palców. Chyba dlatego pozostał mi strasznie wykoĻlawiony charakter pisma”
(WSKH).
Pani Kozieł
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Halina Kozieł; nauczycielka jùzyka polskiego.
„Super Polonistka. Nauczyła całe pokolenia. U nas kiedyĻ na lekcji napisała na tablicy,
poprawnå pisowniù słowa «oryginał». MusieliĻmy przepisaç je do zeszytu. Sprawdziła od
razu u wszystkich. Kto Śle napisał, dostawał od razu dwójù. 25 lat po tym wydarzeniu myĻlù o
pani Kozieł, i od razu widzù coĻ «oryginalnego»” (Fredek).
„Pani Kozieł to była dosyç szorstka babka, jeĻli chodzi o nauczanie. Była wymagajåca, ale
ja lubiłem jej lekcje. Zresztå szło mi u niej całkiem nieŚle z polskim. Co prawda, teraz
wychodzå braki w ortografii, ale mi to chyba wybaczy, bo przecieŜ głównie obcujù z
angielskim” (mamut).
„Pani Kozieł uczyła mnie polskiego tylko pół roku, a najbardziej dała siù we znaki
swojemu såsiadowi z osiedla (Podlesie) Zybemu. Zyby był dobrym uczniem, a nawet w
porywach bardzo dobrym, ale był to umysł Ļcisły i w pogardzie miał ortografiù, a jak
wspominał Fredek, pani Kozieł z kolei nie miała litoĻci dla pogardzajåcych ortografiå, wiùc
gdy napisała coĻ na tablicy, to zaraz maszerowała do Zybego i za ucho prowadziła go do
tablicy, Ŝeby zobaczył z bliska i dokładnie prawidłowå pisowniù. Zyby odgraŜał siù, Ŝe
wysadzi jej dom w powietrze.
KiedyĻ Zyby dał mi zrobiç «kółko» po osiedlu swojå Jawkå. Wracam, a przede mnå dwie
damy w szarych prochowcach (niczym łåczniczki AK), i maszerujå mi prosto pod koła! Ja na
chodnik i zamiast klaksonu przesłałem w ich kierunku róŜne «wyrazy», w których zwłaszcza
chodziło o ostroĻç słuchu i jasnoĻc umysłu, a wszystko w «krótkich Ŝołnierskich słowach».
Na zakrecie odwracam siù – a jedan z tych dam to p. Kozieł! Mnie nie poznała, ale poznała
motorower swojego såsiada. Jak powiedziałem to Zybemu, to zbladł i złapał siù za ucho, a
potem na polskim Koziełowa «wyprowadzała na spacer» do tablicy Zybego juŜ nie raz, jak
poprzednio, ale po kilka razy, i właĻnie dlatego Zyby ma lewe ucho dwukrotnie wiùksze od
prawego” (miki).
Pani Koziełło
Barbara Koziełło. Wychowawczyni MW.
Pani Kraszewska
ElŜbieta Kraszewska. Wychowawczyni ak, a przez pewien czas wychowawczyni takŜe
Iwony i w ogóle słynnego rocznika 1966/67.
Pani Krùcicka
Julia Krùcicka. Przez pewien czas wychowawczyni Iwony i gd.
„Ja jestem bardzo wdziùczny pani Krùcickiej, która swojå miłoĻciå do dzieci wszystkich
nas Ŝyczliwie przygarnùła do pierwszej klasy i nauczyła nas wzajemnego szacunku. Tej
nauczycielki nigdy nie zapomnù. Bùdåc juŜ na studiach odwiedzałem jå w domu i
dziùkowałem za opiekù” (gd).
Pani MoĻcibrocka
Do Siódemki chodził jej syn Andrzej.
Pani Naporowa
Władysława Napora. Wychowawczyni DD, T.B., przez pewien czas takŜe LP (któŜ
zresztå nie był jego wychowawczyniå!). Uczyła geografii.
„Mojå wychowawczyniå była pani Napora. Uczyła mnie geografii i bardzo mi siù te
lekcje podobały. Szczególne wraŜenie zrobiła na mnie (chyba w klasie czwartej) wielka
fizyczna mapa Polski. Bardzo lubiłem jeŚdziç po tej mapie palcem i odbywaç w ten sposób
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podróŜe po całym kraju. Ale te mapy były zwijane tuŜ po lekcji, i samemu nie moŜna było ich
oglådaç” (DD).
„Pani Napora była chyba w czwartej i piåtej klasie naszå wychowawczyniå. Pamiùtam
kilkudniowy biwak w Piławkach, który nam zorganizowała. Było Ļwietnie” (Iwona).
Pani Paczkowska
Paczkowska Wanda. Wychowawczyni miùdzy innym Ryszarda Bujły (rocznik 1964/65),
brata gagi.
Pani Pawłowska
Barbara Pawłowska. Wychowawczyni Eli Kaszuby, Izy Schuetz, jd. Uczyła Ļpiewu i WFu (dziewczåt). „Warto tu wspomnieç o chórze szkolnym prowadzonym przez paniå
Pawłowskå. Ja teŜ miałam zaszczyt w nim Ļpiewaç” (Iwona).
Pani Pikus
Tatiana Pikus; nauczycielka jùzyka polskiego. „Uczyła mnie w Siódemce polskiego. A
teraz çwiczy mnie na wywiadówkach, bo jest wychowawczyniå mojego syna, z tym, Ŝe juŜ w
innej szkole. Co prawda, syn nie dorównuje mi łobuzerstwem, ale bardzo siù stara” (miki).
Pani Pogłód
Zofia Pogłód. „Pani Pogłód miała mùŜa milicjanta i uczyła matematyki. Mnie i Mags na
pewno, ale nie pamiùtam, czy Marcina jeszcze teŜ. Pani Pogłód miała dwóch synów; starszy
miał na imiù Arkadiusz, a imienia młodszego nie pamiùtam (chyba Piotr), i obaj uczyli siù w
7-ce. A jeĻli ktoĻ nie moŜe skojarzyç sobie pani P., to miała ona doĻç charakterystyny
szczegół, mianowicie zniekształcony palec wskazujåcy prawej rùki i nawet nieŚle rzucała
kredå w nas, jak ktoĻ jej nie słuchał” (wox6).
„PisaliĻcie o Pani Pogłód. Niestety, matematyki to ona nas zbytnio nie nauczyła, potem
miałam teŜ takich nauczycieli, i suma sumarum z matmy jestem noga. Miałam kiedyĻ takå oto
przygodù na lekcji matematyki. Było to chyba w piåtej klasie, był dzieĤ wagarowicza, ale za
młodzi jeszcze byliĻmy, aby zwiaç ze szkoły (co potem nam siù oczywiĻcie zdarzało). Jednak
chcieliĻmy zrobiç jakiĻ numer. Jako gospodyni klasy wymyĻliłam, Ŝeby siù pani Pogłód
schowaç pod ławki. Schowała siù cała klasa, ale jak tylko ona weszła do klasy, to wszyscy
wyszli i tylko ja siedziałam pod ławkå. I jak myĻlicie, czyich rodziców wezwali do szkoły?
OczywiĻcie moich; ojciec mój do tej pory wspomina tù historiù ze Ļmiechem. Wtedy pouczył
mnie tylko, bym nastùpnym razem z wiùkszym refleksem wychodziła spod ławki” (ryba 696).
„Dla mnie najłatwiejszym do wykucia fragmentem tabliczki mnoŜenia było 7 razy 7. Ale i
tak juŜ w trzeciej klasie miałem poprawkù z matematyki. Pamiùtam, Ŝe miùdzy ławkami
poprawkowiczów chodziła pani Zofia Pogłód, która mi wlepiła tù poprawkù. Akurat wtedy
była z brzuszkiem w ciåŜy. No i sobie wyoraŚcie, Ŝe zupełnie niedawno, w maju, dostałem z
policji wezwanie, Ŝeby siù stawiç, bo wojsko dopytuje siù o mni w sprawie rezerwy. W
komisariacie na Pstrowskiego przyjåł mnie pan policjant, no i siù przedstwił jako majåcy
nazwiska Pogłód. Od słowa do słowa, no i co siù okazało? Wtedy na mojej poprawce w 1972
roku w tym brzuszku pani Pogłód to był on, i przyglådał siù moim wypocinom z dzielenia i
mnoŜnia. Fajne?” (WSKH).
Pani Romanowicz
Uczyła Ļpiewu.
„W Siódemce byłem uwielbiany przez paniå Romanowicz od muzyki; zdecydowanie
najbardziej spoĻród wszystkich chłopaków z mojej klasy. Gdy bowiem z ust moich kolegów
wydobywały siù róŜne dŚwiùki podobne do wszystkiego, tylko nie do Ļpiewu, to ja potrafiłem
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bezbłùdnie Ļpiewaç wszystkie patriotyczne i czasami inne pieĻni. Ale gdy pod koniec szkoły
głos zaczåł mi siù zmieniaç, straciłem sympatiù u pani Romanowicz. Przeniosła jå na
promowanego z niŜszej klasy Janusza, który teŜ potrafił Ļpiewaç. I tak pani od muzyki w
moich oczach straciła wszystko, bo pokazała jak niepedagogicznie i koniunkturalnie traktuje
swoich podopiecznych” (WSKH).
„My rówieŜ mieliĻmy wychowanie muzyczne z paniå Romanowicz. W pamiùci pozostało
mi, Ŝe biła dzieciaki linijkå po rùkach, no i tekst oraz melodia «Ody do radoĻci» z IX
Symfonii Beethovena: «O radoĻci, iskro bogów, kwiecie elizejskich pól». LubiliĻmy wyskoki
do filharmonii, bo zabierały sporo czasu (dojazd i powrót do szkoły) i zawsze jakieĻ inne
lekcje wypadały. Koncerty w auli szkoły takŜe były doĻç fajne. Jako dziecko miało siù okazjù
zetknåç z muzykå klasycznå, poznaç instrumenty” (Fredek).
Pani Sitnik
Janina Sitnik, zwana „Ziutå”. Była nauczycielkå jeszcze w czasach Siódemki na
Bałtyckiej, wychowawczyniå nat. „Pamiùtam jak pani Sitnikowa kazała mi wypluç gumù do
Ŝucia (w kształcie irysów po 3 zł.), a ja smarkula powiedziałam, Ŝe to zrobiù, jak zwróci mi 3
złote. Te gumy były popularne” (karolina).
„Czy wiecie, Ŝe p. Sitnik właĻnie zmarła (2. XII. 2005 r.)? Uczyła prac rùcznych, miała
dwójkù dzieci: Krysiù i Bogdana. Pogrzeb odbùdzie siù prawdopodobnie w piåtek 9 grudnia.
Pani Sitnik uczyła w Siódemce 25 lat (1950-1975). Mieszkała długo w bloku nauczycielskim
obok szkoły, a póŚniej w domku na ul. Bursztynowej” (absolwentka). „Była mojå
wychowawczyniå od pierwszej klasy (póŚniej p. DomaĤska). Nie przepadałem za niå w
podstawówce, ale kiedy była juŜ starszå paniå, polubiłem jå. Ile razy byłem w Olsztynie i jå
spotkałem, to zawsze serdecznie siù ucałowaliĻmy i pogadaliĻmy. Niech jej ziemia bedzie
lekka” (czlowiek). „Pani Sitnik była przez trzy lata takŜe mojå wychowawczyniå; w klasach
I-III. Choç dałam jej siù we znaki, to zawsze mnie lubiła i ze wzajemnoĻciå. Nazywała mnie
«wiewiórkå», bo zawsze gdy zabierała nas na spacer, to wspinałam siù na drzewa. Choç
minùło sporo czasu, pamiùtała mnie i moje przezwisko. Ostatni raz miałam przyjemnoĻç
spotkania z paniå Sitnik na naszym klasowym spotkaniu trzy lata temu. Było miło, a ona
wiele ciekawych rzeczy opowiadała o nas” (karolina). „Uczyła mnie prac rùcznych. Jej
dewizå było: twoje miejsce pracy musisz zawsze czysto utrzymywaç. Od tego czasu upłynùło
30 lat i zawsze, kiedy na przykład gotujù, myĻlù o tym” (Guska Stachurska).
Pani SkibiĤska
Wanda SkibiĤska; nauczycielka muzyki; zwana „Skibå” lub „Teklå”.
„Ja chyba miałem u wiùkszoĻci belfrów przewalone, ale szczególnie u SkibiĤskiej od
muzyki. To dopiero była kosiara, wredna i pamiùtliwa, z tak sokolim wzrokiem, Ŝe nawet
ostatnia ławka nie ratowała przed jej jadem. Do dzisiaj, gdy słyszù jak ktoĻ gra na dzwonkach
lub na flecie, widzù SkibiĤskå, jak dyryguje w amoku z minå pełnego uniesienia i
seksualnego spełnienia. Chciała abym koniecznie chodził na zajùcia pozalekcyjne (ja i
pozalekcyjne zajùcia, w czasie niezbùdnym młodemu człowiekowi na rozrywki i zabawy z
kolegami!), to znaczy do chóru szkolnego. Odmówiłem, i to był błåd, a wypadkowå całej tej
sytuacji była pała z muzyki na semestr (co prawda, nie jedyna niestety)” (mir-mur).
„Co do SkibiĤkiej, to lekcje z niå bywały róŜne. Pamiùtam jak wpadła na «genialny»
pomysł z zakupem owych przeklùtych fujarek. Nie doĻç, Ŝe było to na ówczesne czasy drogie
– zdaje siù, Ŝe jakieĻ 140 złotych to wtedy kosztowało, co na lata 70-te nie było mało – to nie
cierpiałem tych fletów strasznie. Wprawdzie przy zakupie byłem podekscytowany, i dopiero
jak siù okazało, jak trudno siù nauczyç grania, to chùci odeszły. Chyba nawet zapiszczeç
dobrze «100 lat» na tym nie potrafiłem. Skiba miała faktycznie obsesjù na punkcie muzyki,
ale nie uwaŜam, Ŝeby była takå totalnie złå nauczycielkå. Sådzù, Ŝe to w jakimĻ tam stopniu
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była jej zasługa, iŜ nasza szkoła zaczùła uczùszczaç do filharmonii. Tak na marginesie, bardzo
to lubiłem, no moŜe oprócz operowego Ļpiewania. W kaŜdym razie, dziùki temu wyrobiliĻmy
sobie jako takie pojùcie o muzyce powaŜnej. I za to jestem Tekli wdziùczny. Do dziĻ
wrzucam sobie od czasu do czasu na sprzùt jakiĻ klasyczny kawałek do posłuchania.
SkibiĤska słynùła ze swojego zamiłowania do skrzypiec; kto wie, czy jej prawdziwym
marzeniem nie było zostaç skrzypaczkå w jakiejĻ filharmonijnej orkiestrze. Od czasu do czasu
zresztå uraczała nas jakimĻ utworem smyczkowym we własnym wykonaniu. WiùkszoĻç z
nich wydawała mi siù wtedy cholernie nudna i nie mogłem siù doczekaç, kiedy ona skoĤczy.
Lubiłem natomiast, jak od czasu do czasu wrzucała SkibiĤska w ciepły wiosenny dzieĤ jakiĻ
czarny dysk na adapter, abyĻmy mogli posłuchaç dzieł muzyki klasycznej. JakieĻ ciùŜsze
kawałki Liszta, Wagnera czy Bacha potrafiły działaç usypiajåco na klasù, zwłaszcza Ŝe lekcje
u Skiby mieliĻmy z reguły póŚno, po obiedzie w stołówce. Ciepłe promienie słoĤca plus pełny
Ŝołådek czùsto były zabójczå mieszankå przy delikatnych dŚwiùkach muzyki. Jedna z
ciekawszych płyt, którå Skiba nam puĻciła, był wystùp chóru gruziĤskiego. Było w tym tyle
tempa i energii, Ŝe do dziĻ pamiùtam ten miarowo rosnåcy mùski Ļpiew, który pod koniec
utworu wrùcz trzaskał mocnym huczliwym basem. Ech, to były czasy... Tak swojå drogå, to
ja ogólnie byłem muzycznå nogå. Lubiłem słuchaç, mogłem nawet wystukiwaç rytm, ale
Ļpiewanie to mi szło raczej kiepsko. Zresztå dochodziła trema przed całå klaså. A pamiùtacie
naukù kanonu «panie Janie, panie Janie, rano wstaĤ, rano wstaĤ; wszystkie dzwony bijå,
wszystkie dzwony bijå, bim bam bom»? Bioråc pod uwagù nasze fałszowanie, miernoĻç
naszego piszczenia na flecie, łomot i hałas, jaki produkowaliĻmy na trójkåtach i tamburynach,
to trzeba przyznaç, Ŝe ta kobieta miała dla nas masù wyrozumiałoĻci i cierpliwoĻci, co jej siù
chwali” (mamut).
„Wypady do filharmonii wcale nie były zasługå SkibiĤskiej, a jej recitale na skrzypcach to
był prawdziwy horror dla uszu” (mir-mur).
Pani Szymkiewicz
BoŜena Szymkiewicz; nauczycielka;
obchodów 50-lecia Siódemki.

Przewodniczåca

Komitetu

Organizacyjnego

Pani ĺciglerowa
Lilia ĺcigler. „Ósmå klasù koĤczyłem w 1999 roku; wychowawczyniå była ĺciglerowa.
Za bardzo nie przepadałem za niå; ciågle była z czegoĻ niezadowolona. Czepiała siù byle
czego, a ja nie byłem aniołkiem. Za to w sporcie byłem bardzo dobry” (niuniek).
Pani Wera
„WoŚna w SP 7. Niezwykła ostoja spokoju i cierpliwoĻci. Była dla nas, łobuzów, bardzo
dobra” (Krzysiek).
Pani WolaĤska
Ulubiona nauczycielka Jolanty Tùgowskiej, czyli mamy mr.
Pani Zera
Wanda Zera; nauczycielka matematyki.
„KiedyĻ ewidentnie uwziùła siù na Bieleckiego. JakaĻ w ogóle strasznie znerwicowana
była, ciågle siù na kogoĻ wydzierała. DziĻ podobno jest właĻcicielkå jakiejĻ lodziarni czy
cukierni i podobno dobrze siù trzyma” (mamut). „Pani Zera faktycznie sprzedaje lody;
widziałem jå przy tym osobiĻcie i bardzo siù zdziwiłem” (tepsik).
Papierosy
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NajwaŜniejszym miejscem młodzieŜowego palenia i popalania było zaplecze sklepu
podczas przerw miùdzy lekcjami, a szczególnie na duŜej przerwie (czyli po trzeciej lekcji).
„Ale paliło siù nie tylko za sklepem; bywały teŜ róŜne inne miejsca: na przykład w toalecie
czasami siedziało siù w dziesiùciu i paliło jednego «Sporta»; ogródek geograficzny teŜ był
bardzo dobrym miejscem; niestety, dziĻ juŜ nie istnieje. Natomiast miejscem najpewniejszym
było przejĻcie nad jezioro obok Jurka Radziuna (Al. Przyjaciół 38)” (LP).
„Mój kontakt z papierosami rozpoczåł siù od tego, Ŝe chodziłem do kiosku po papierosy
dla ojca. Były to «Silesie» po 5,20. Gdy przyszło na mnie z paleniem, to były to «Klubowe»
(przez pewien czas w opakowaniu z celofanem) – 4,40, potem «Extra Mocne» i bardzo
oryginalne «66» (mentolowe z filtrem) oraz «Wrocławskie» (o dziwnie słodkim smaku).
Natomiast w ogóle nie miałem zdrowia do «Caro», za to uwielbiałem bywajåce czasem
«Guluazy» (nie pamiùtam jak siù je pisze po francusku), chyba po 25 zł. W Olsztynie
popalałem – w okresach wakacyjnych – na ławkach nad Jeziorem Długim. Najchùtniej na tej
przy Zwiåzku Wùdkarskim i na tej na wysokoĻci domu Jaworskich. Lubiłem róŜne dziwne i
mniej dziwne marki: poza juŜ wymienionymi, takŜe «Grunwaldy», «Giewonty» z filtrem,
«Płaskie», a gdy «Sporty», to koniecznie w dziesiåtkach, i koniecznie radomskie, a nie
krakowskie; gdy dorosłem to preferowałem «Extra Mocne», zwłaszcza bez filtra.
«Grunwaldy» były w bardzo atrakcyjnych sztywnych pudełkach otwieranych tak jak np. płyta
CD. Podobne były «Wawele». Wspomniane «Wrocławskie» były mało popularne, wiùc mogù
powiedzieç, Ŝe to było moje odkrycie. Miały miły, lekko słodkawy smak i moŜna było ich
duŜo wypaliç bez konsekwencji. MoŜe teŜ pamiùtacie «Feminy»? Wmówiłem dziadkom, Ŝe
to papierosy beznikotynowe i pozwalali mi je paliç w domu oficjalnie. Dziadek długie lata
palił «Sporty», które dzielił na pół i wkładał do drewnianej fifki, i wypalał do koĤca, bez
Ŝadnych prawie strat. Ostatnie lata Ŝycia nie palił, bo mu stwierdzili cukrzycù. ByliĻmy nawet
zdziwieni, Ŝe tak łatwo i szybko rzucił palenie, ale on po prostu lubił Ŝycie i był w tej sprawie
gotów na spore poĻwiùcenia. Sam siù dziĻ dziwiù, Ŝe to wszystko z tymi papierosami
przeŜyłem, ale teraz juŜ wietrzù organizm; nie palù od dawna i bardzo sobie to chwalù, co
wychowawczo polecam wszystkim tego czytelnikom. Ale teŜ choç nie palù chyba ze
dwadzieĻcia juŜ lat, to uwielbiam palaczy i uwaŜam, Ŝe obecne ich przeĻladowanie,
wyrzucanie na mróz, Ļnieg i zawieruchù, by tylko tam sobie odrobinù popalili, jest
nieludzkie” (jd).
„Wiele lat temu, wracajåc z lotniska po wizycie w ojczyŚnie, zapaliłam sobie w taksówce
londyĤskiej polskiego «Klubowego». Po jakiejĻ chwili kierowca zatrzymał siù i poszedł
sprawdziç, czy wszystko jest OK pod maskå auta, poniewaŜ zaniepokoił go zapach
spalenizny. Nic nie znalazł i po powrocie do auta zidentyfikował mojego «dziwnego»
papierosa jako Śródło niezwykłego smrodu. Sam bùdåc palaczem, nigdy ponoç czegoĻ
podobnego nie doĻwiadczył” (nat). „Ten londyĤski taksówkarz to był wydelikacony laluĻ,
który nie zna siù na rzeczy i jako taki nie nadaje siù oczywiĻcie na taksówkarza. Nie miej
wobec siebie, nat, Ŝadnych wyrzutów za te Ļwietne «Klubowe», sprowadŚ sobie ich partiù z
Polski (bo one chyba zostały wznowione), i racz siù tym w taksówkach bez Ŝadnych
ceregieli” (jd).
„Nigdy nie miałem papierosa w ustach. A w Siódemce pamiùtam, Ŝe palacze uczyli siù
palenia na «dziesiåtkach» «Sportów» (były to takie małe, zgrabne opakowania). Dzisiaj WC
w Siódemce nie jest juŜ tak obskurne, i czy siù tam pali – nie wiem. W jednym z olsztyĤskich
liceów wstawiono szklane drzwi w toaletach, Ŝeby palacze nie mieli kryjówki” (WSKH).
„L.M., czy pamiùtasz jak moŜe w czwartej klasie poszliĻmy paliç do lasu i zgubiliĻmy
zapałki. PrzypalaliĻmy papierosy jeden od drugiego, i tak całå paczkù. MoŜe dlatego do dziĻ
od tamtego czasu nie palù” (zyby).
Papierówki
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Najpopularniejsze kiedyĻ jabłka; najwczeĻniej dojrzewały, choç i tak nikt nie miał
cierpliwoĻci czekaç aŜ dojrzejå. Potwornie kwaĻne. Rosły miùdzy innymi w znanym sadzie
Stolarskiego i prawie w kaŜdym ogrodzie przydomowym. Szczególnie smakowite papierówki
hodowała mama Lewandowska.
Parys Winicjusz
„Ten wywiniùty kołnierzyk, krzywy krawat – taaak, to on, to kultowa postaç szkoły, czyli
Winicjusz Parys. Takiego goĻcia siù nie zapomina. AleŜ jego ojciec umiał szybko biegaç;
gonił mnie kilka razy, szczególnie jak kopciuch zamiast dymiç, zapalił mu drzwi od domu.
Winicjusz moŜe szkolnå sławå konkurowaç nawet z Filutem” (mamut). „I ja Winia pamiùtam
doskonale, i właĻnie jako kultowå postaç przynajmniej naszej dekady w szkole” (mir-mur).
„Jego matka była pielùgniarkå w przychodni na Rybakach. Nieprzyjemne to
wspomnienie, bo zawsze jakieĻ strzykawki siù u niej oglådało, a potem tych strzykawek
doĻwiadczało” (Fredek). „Przypomnienie Fredka o mamie-pielùgniarce Winicjusza wydobyło
z mojej pamiùci-niepamiùci takå oto scenkù: Po chorobie i codziennych odwiedzinach w
przychodni wraca któryĻ z klasowych kolegów. Otacza go grupa klasowych znajomków. On
opowiada. Gdyby stanåç z boku i nie słyszeç słów, to wyglådało to tak:
ON: unosi rùkù do góry i pokazuje mały palec, Ŝe taka gruba była igła.
ONI: blednå.
ON: bierze potùŜny zamach i jego rùka przecina powietrze – tak wbiła mu mama
Winicjusza igłù w tyłek.
ONI: zaciskajå poĻladki (z tymi zaciĻniùtymi poĻladkami chodziliĻmy cały dzieĤ;
najtrudniej było skakaç wzwyŜ i biegaç na WF-ie).
Od tego czasu zanim ktoĻ zrobił psikusa Winicjuszowi, dwa razy siù zastanowił,
pamiùtajåc jak strasznå moŜe byç zemsta jego mamy. Od tej teŜ pory znakiem
rozpoznawczym Winka – oprócz błùdnego wzroku – był równieŜ tajemniczy, złowrogi
uĻmiech-uĻmieszek. MoŜe trochù to podkolorowałem, ale tylko trochù – w swej istocie
historyjka jak najbardziej prawdziwa” (miki).
„Wracałem dziĻ (dzieĤ czerwcowy 2006 r.) rowerkiem z plaŜy na Redykajnach, i minåłem
imç pana Winicjusza Parysa. Ku mojej radoĻci stwierdziłem, Ŝe jego moĻç w ogóel nie
zmienił stylu: krótkie spodenki, czarne (do koĻcioła) półbuty, czarna skórzana torebka na
dokumenty zwana (nie wiem czemu) pederastkå. Poza tym bardzo urósł”(miki).
Pasta do zùbów
„W dawnych czasach (lata 60-te) do mycia zùbów istniała tylko jedna pasta: miùtowa i
obrzydliwa, za 3,05 zł. Nie znosiłem jej, ale pewnego dnia pojawiła siù nowoĻç: specjalna
pasta dla dzieci o smaku pomaraĤczowym. Byłem tak niå zachwycony, Ŝe z tego zachwytu, z
miłoĻci do pomaraĤczy (które bywały tylko w okresie Ļwiåteczno-noworocznym) oraz z
powodu ogólnego łakomstwa, uŜywałem tej pasty nie tylko do mycia zùbów, ale takŜe jå
podjadałem. Nie muszù dodawaç, Ŝe Ŝadne bóle brzucha nigdy mi nie dokuczyły. Zdrowie
miałem, Ŝe hoho, mimo wiadomego wstrùtu do mleka” (jd).
„Ja teŜ zajadałam pastù do zùbów i teŜ bez Ŝadnych skutków ubocznych. Dziadkowie
chyba jednak coĻ w koĤcu zaczùli podejrzewaç, bo schowali pastù i tylko jå dostawałam w
wyliczonej porcji, jak trzeba było myç zùby. OczywiĻcie zaczùłam wówczas zdumiewajåco
czùsto je myç” (mr).
Paszkowska BoŜena
Z rocznka 1961/62, a wiùc koleŜanka miùdzy innymi jurka. „Paszkowska BoŜena
wyjechała w stanie wojennym do Niemiec i juŜ nie wróciła, ale czùsto bywa w Olsztynie ze
wzglùdu na brata, który mieszka nadal pod tym numerem, co ja” (gaga).
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PaŚ
Trochù dziwny facet; mieszkał w blokach na Bałtyckiej, znał siù z ojcem jd. „PaŚ
mieszkał w pierwszym bloku. Mieszkanie numer chyba 11. Był rzeczywiĻcie dziwnym
facetem. Z wyglådu trochù jak Nienacki: siwe włosy, grube okulary. Chorował chyba na coĻ,
bo cały czas siedział w domu. Miał syna, który miał na imiù Marek. A Ŝona albo młodo
zmarła, albo uciekła. PaŚ wrzeszczał niekiedy z balkonu na dzieciarniù, gdy byliĻmy – jego
zdaniem – za głoĻni na podwórku. Jako dzieciak robiłem mu jakieĻ drobne zakupy.
Dostawałem za to złotówkù albo 50 groszy. Pamiùtam, Ŝe w pokoju miał mnóstwo ksiåŜek.
Wracajåc jeszcze do Ŝony, kråŜyła po bloku historia, Ŝe zginùła od uderzenia pioruna”
(Fredek).
„Dodam coĻ jeszcze na temat tego goĻcia. PaŚ czùsto jeŚdził po Bałtyckiej i okolicy takim
dziwnym pojazdem trzykołowym, zdaje siù dwusuwem, ktory na wysokoĻci klatki piersiowej
kierowcy miał coĻ w rodzaju rùcznej korby czy pedałów do napùdzania i rozruchu pojazdu.
Trzymał ten pojazd zaparkowany w rzùdzie garaŜy, tuŜ przy naszym bloku. GaraŜe owe
zostały rozebrane w koĤcu lat 70-tych. PaŚ, jeĻli siù nie mylù, chorował na multiple sclerosis,
czyli stwardnienie rozsiane; paskudna choroba. Zmarł chyba na atak serca lub udar słoneczny,
siedzåc na balkonie w letni wieczór. Mieszkał niestety samotnie, zbyt wielu przyjaciół nie
miał, i dopiero po 2-3 dniach siù zorientowano, Ŝe nie Ŝyje. Była to smutna postaç z mojego i
Fredkowego sasiedztwa” (mamut).
Pekin
„Tak nazywano stare domy z czerwonej cegły miùdzy Grunwaldzkå, Parkiem nad Łynå,
KoĻciołem Garnizonowym i 14-kå. Ale dlaczego nazwano te osiedle Pekin?” (Fredek).
„Z tego, co wiem z rodzinnych przekazów, nazywano to Pekinem, bo było tam tak ciasno
i brudno jak w Pekinie. Ale miejsce było prawie równie niepowtarzalne jak Aleja Przyjaciół i
warte jest oddzielnego wåtku na forum, a nawet napisania ksiåŜki. Wiele by mówiç; na
przykład karaluchy były tam tak na oko wielkoĻci kapsla od piwa i były tùpione słynnym
DDT czyli azotoksem, ale po pewnym czasie zwyczajnie uodporniły siù i na to. Dlatego
słynne były polowania na nie. Polegały one na tym, Ŝe gdy wracało siù do domu wieczorem,
naleŜało podejĻç pod drzwi moŜliwie najciszej, po cichutku otworzyç je kluczem, wejĻç na
palcach, znienacka zapaliç Ļwiatło i rozpoczåç gonitwù po wszystkich kåtach. Bywały spore
sukcesy, ale teŜ karaluchy uciekały migiem w znane tylko sobie dziurki” (WSKH).
Pùczar Andrzej
Kolega z klasy ak. „Pamiùtam, Ŝe do szkoły najczùĻciej spóŚniali siù ci, którzy mieli
najbliŜej – Andrzejek Pùczar i Wiesiu Rybicki. Obaj mieszkali po drugiej stronie ulicy w
blokach, w pierwszej klatce schodowej od strony sklepów. Andrzej potrafił spóŚniç siù dwa
razy dziennie, bo na prawie kaŜdej przerwie był w domu. Szkoda, Ŝe nie było go na jubileuszu
Siódemki” (ak).
„A propos Andrzeja Pùczara. Nie wiem, gdzie on siù zapodział, ale jego siostra Zosia
(obecnie Krupa) dalej mieszka w bloku, tyle Ŝe w drugiej klatce” (nat).
Piekarnia w Likusach
„Kochałem siù w Asi. Ale niestety, ona była w klasie o rok starszej, a wiadomo:
siódmoklasistka i szóstoklasista to przepaĻç. Tak mnie to onieĻmielało, Ŝe cały ten «romans»
nie został «skonsumowany» nawet pocałunkiem w policzek, mimo Ŝe bywaliĻmy nawet u
siebie w domach. Pozdrawiam Asiù, jeŜeli czyta, a wszystkim polecam piekarniù w Likusach
naleŜåcå do jej rodziny. Razowiec najlepszy w mieĻcie. Asiù teŜ moŜna tam zobaczyç”
(miki).
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„Piekarnia na Likusach mnie teŜ mile siù kojarzy. Pamiùtam kolejki po ĻwieŜy chleb o
piåtej rano. A takiego pysznego chleba z chrupiåcå ciepłå skórkå juŜ wiùcej nigdy i nigdzie
nie jadłam” (borasca).
Piùçdziesiùciolecie
W roku 2002 przypadła 50-ta rocznica powstania Szkoły Podstawowej nr 7. Z tej okazji
10 i 11 maja odbyły siù uroczystoĻci jubileuszowe. Sygnał o przygotowaniach do jubileuszu
otrzymaliĻmy (forumowicze) od samego dyrektora Siódemki: „Witamy uczniów i
absolwentów ukochanej 7-mki. UcieszyliĻmy siù bardzo, iŜ istnieje Forum, na którym głos
zabierajå byli uczniowie naszej szkoły. MoŜemy wiùc ogłosiç wszem i wobec, Ŝe Szkoła
Podstawowa nr 7 w Olsztynie, tak mile przez Was wspominana, w bieŜåcym roku szkolnym
obchodzi 50-lecie swego istnienia. Pragniemy, aby rocznica ta przebiegała w bardzo
uroczystym nastroju i przez to zapadła w pamiùç nastùpnych pokoleĤ. W zwiåzku z tym
apelujemy do Was Wszystkich o aktywne włåczenie siù w zorganizowanie i przeprowadzenie
tego przedsiùwziùcia. Czekamy na Wasze odpowiedzi i pomysły jak uczciç tù 50-tkù”
(dyr.sp7). WłåczyliĻmy siù jak najbardziej, czego efekt był miùdzy innym taki: „Pragniemy
poinformowaç, co niniejszym czynimy, iŜ «Gazeta Wyborcza» (oddział w Olsztynie) objùła
patronat medialny nad obchodami 50-lecia naszej szkoły. ZostałyĻmy bardzo mile przyjùci w
redakcji, i to dziùki Wam, naszym byłym uczniom, tak chùtnie wypowiadajåcym siù na
forum. NaleŜå siù Wam wiùc słowa podziùkowaĤ. Obiecano nam wszelkå pomoc w
nagłoĻnieniu rocznicy, a takŜe podczas wszystkich przygotowaĤ do tych dni. Na łamach tego
poczytnego pisma znajdå siù na pewno notatki o pracy SP 7, która nie jest gorsza niŜ inne
szkoły, ale byliĻmy do tej pory zbyt skromni, by siù chwaliç. Mamy do Was proĻbù. Chcemy
wydaç pozycjù ksiåŜkowå o Naszej Szkole, w której obok jej historii chcemy umieĻciç Wasze
szkolne wspomnienia, te które juŜ snuliĻcie na łamach forum lub jeszcze inne, które dopiero
nasza proĻba zainspiruje” (dyr.sp7). Te wspomnienia oczywiĻcie przygotowaliĻmy i
poprzypominaliĻmy sobie, i så one czùĻciå wydanej ksiåŜki.
„Program obchodów:
10 maja - dla obecnych uczniów;
11 maja - dla byłych uczniów, absolwentów, nauczycieli, dyrektorów.
11 maja
9.30 - msza w KoĻciele M.B. SaletyĤskiej, ul. Morska;
11.00 - 12.30 – rocznicowe uroczystoĻci, apel, wystùp Chłopiùcego Chóru Miasta
Olsztyn pod kierownictwem J. Wojtkowiaka, wyståpienia goĻci;
12.30 – zwiedzanie szkoły, sal pamiåtkowych;
13.30 – towarzyskie spotkania przy kawie.
KaŜdy uczeĤ, absolwent naszej szkoły ma bezpłatny wstùp na tù uroczystoĻç. ChociaŜ
mile widziane så wpłaty od serca na konto, które podamy niŜej. Proponujemy równieŜ
uroczysty bankiet w restauracji o godz. 18.00. Cena 60zł + 20zł na koszty organizacyjne”
(dyr.sp7)”.
I oto pierwsze reakcje po imprezie: „Było ekstra, było Ļwietnie, było rewelacyjnie, i było
tłumnie. Mówiåc inaczej: było tak jak musiało byç, a nawet o oczko lepiej (choç to siù wydaje
niemoŜliwe). I od razu pozdrowienia i podziùkowania dla całej Dyrekcji i jej okolicy. Mieli
mnóstwo roboty, byli pełni energii, a w dodatku optymizmu i przesympatycznoĻci oraz
uznania dla naszego tu bazgrania” (jd).
A teraz trochù szczegółów w konwencji „jd, który był, opisuje Leszkowi (LP), którego nie
było”: „Leszek, spróbujù opisaç to i owo specjalnie dla ciebie. Przyjechałem o 10-tej,
wysiadłem na Zachodnim i pobiegłem do szkoły. Mnóstwo ludzi właĻnie wracało z koĻcioła.
Byłem zaskoczony iloĻciå przybyłych. Było chyba kilkaset osób i ciågle przybywali. Trochù
postaliĻmy przed szkołå, zrobiono jakieĻ wielkie zbiorowe zdjùcie. W miùdzyczasie
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spotkałem Krzysia K. z twojego domu i Andrzeja F., pogadaliĻmy nieco w poĻpiechu i trzeba
juŜ było ruszaç do sali gimnastycznej, gdzie miała byç główna uroczystoĻç. Wszyscy
dostawali kartki z rocznikiem, na nich pisali swoje nazwiska i przypinali szpilkami. Te kartki
były bardzo pomocne w odnajdowaniu siù. MoŜna teŜ było kupiç ksiåŜkù, no i
rozpoznawałem coraz to nowe osoby: KrzyĻka z forum (super sympatyczny młody człowiek),
jego wujka Jurka L., który najwyraŚniej i najszczerzej odpuĻcił mi młodzieĤcze Ļliwki
(prawie siù nie zmienił z wyglådu). Pół sali było zastawione krzesełkami, a drugie pół to były
miejsca stojåce. Ciågle przybywali tam nowi ludzie, były okrzyki radoĻci, mnóstwo gadania, i
to nieco przeszkadzało uroczystoĻci, ale nie mogło byç inaczej. Były przemówienia, wystùpy
dzieci, a w miùdzyczasie jedni wychodzili, drudzy wchodzili, rozkwitało Ŝycie towarzyskie.
Było jakoĻ nadzwyczajnie sympatycznie i nie bylo w tym nic wymuszonego.
No wiùc så przemówienia, wystùpujå dzieciaczki, a z tyłu kwitnie Ŝycie towarzyskie.
Spotykam dwie najmłodsze siostry Jaworskie (z Rybaków, z ich ojcem łowiłeĻ, Leszek,
ryby), poznajù od razu Allana, a mnie poznaje od razu Fredek, potem jeszcze zjawia siù Ela
Kaszuba, moja koleŜanka ze szkoły i przedszkola, identyfikuje mnie pani BoŜena
Szymkiewicz, jest przemiła i pełna radoĻci, choç ma mnóstwo biegania i pełno obowiåzków.
Potem rozpoznaje mnie facet z Gazety i ciågnie na zdjùcie i wywiad. Wytłumaczyłem mu, Ŝe
sprawa ze zdjùciem to zły pomysł, ale krótki wywiad, bardzo proszù. Wracam na salù i tam
jest wrùczanie kilkunastu specjalnych egzemplarzy ksiåŜki o szkole. RóŜniå siù od zwykłych
sztywnå okładkå i specjalnym dyplomikiem, no i wĻród zasłuŜonych nauczycieli i oficjeli
dostaje jå takŜe gd i ja. Ja jako reprezentant forum. Nawet dostałem oklaski. OstrzegałeĻ
mnie, Ŝe bùdù musiał przemawiaç, nawet miałem coĻ przygotowane, ale obyło sie bez tego.
Na koniec dzieci ze szkoły wykonały specjalnå piosenkù (z całå publicznoĻciå, bo dostaliĻmy
kartki z tekstem). Oto słowa. Bùdziesz sobie mógł, Leszek, poĻpiewaç:
Powiedz, powiedz czemu
tyle lat chodziłeĻ do szkoły.
Dzisiaj wiersza juŜ nawet nie pamiùtasz,
wszystko miesza i myli ci siù w głowie.
Powiedz, powiedz czemu
teraz tùsknisz do lat szalonych,
do swej klasy, a nawet do klasówki,
do swej ławki i starej stalówki.
Ref.: WstaĤ, powiedz Siódemko ma
i wiùcej nie trzeba juŜ
mówiç, bo kaŜdy wie, Ŝe ona jest
paniå, paniå mych snów,
moich marzeĤ i lùków,
moich najlepszych lat,
minionych lat.
ĺpiewa to siù do melodii zespołu «Ich troje». Ten zespół i to co Ļpiewa jest raczej
koszmarne, ale skoro lubiå to dzieciaczki z Siódemki, to jednak nie jest to koszmarne. Po
Ļpiewach schodzimy na pierwsze piùtro, w klasach så stare zdjùcia i inne atrakcje do
pooglådania, moŜna kupiç ksiåŜkù i koszulki. Stoimy sobie z Allanem i Fredkiem i myĻlimy
kogo nie ma (detritusa, Leszka, Magdy) i czy spotkamy betis. W tym momencie pojawia siù
małoletnia właĻciwie, a juŜ atrakcyjna blondynka, i to jest betis. Wszyscy korzystajå z okazji
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by jå uĻciskaç, a potem jeszcze dołåcza do nas Iwona i chwilù stoimy zdumieni, Ŝe jednak siù
spotkaliĻmy, no i umawiamy sie na wieczór na bankiet.
Powinienem teraz opowiedzieç, co było dalej na uroczystoĻci. Mam z tym jednak kłopoty,
bo gdy myĻlù o tym jak było, o Olsztynie, o szkole, przedszkolu, moich dziadkach, to ogarnia
mnie taka czułostkowoĻç i tùsknica, Ŝe moŜna zgłupieç od tego. No, ale dalej było tak.
Wszyscy, po Ļpiewach i jeszcze w budynku szkolnym, chadzali po pierwszym piùtrze i
parterze, gdzie były napoje i słodycze, no i najwyraŚniej wszyscy siù zbierali w towarzystwa
klasowe. Tak teŜ było ze mnå, co było dla mnie tym bardziej interesujåce, Ŝe poniewaŜ
chodziłem do naszej szkoły tylko trzy miesiåce, to wiùkszoĻci osób w ogóle nie znałem. Ale
parù znałem. ZrobiliĻmy sobie wspólne zdjùcie i umówiliĻmy sie na 18-tå w «Przystani»,
gdzie zaplanowany był bankiet. Poszedłem zapłaciç za przyjùcie i wtedy jeszcze dłuŜszå
chwilù porozmawiałem z paniami, które wszystko organizowały. Były dla mnie nadzwyczaj
sympatyczne i przekonywały mnie, Ŝe gdyby nie nasze forum, to nigdy by do takiej skali
uroczystoĻci nie doszło. Powiedziały, Ŝe zamierzały załatwiç specjalnie dla mnie ciepłe mleko
prosto od krowy, ale w koĤcu siù nie udało. Wszyscy zaczùli sie rozchodziç. Ja poszedłem
najpierw z betis na coca-colù. Ona trochù siù Ļpieszyła, ale starczyło nam czasu byĻmy
opowiedzieli sobie całe nasze Ŝycia. Potem poszedłem samotnie popatrzeç na dom dziadków i
koło biblioteki zszedłem nad jezioro. Usiadłem na jednym z tych nieszczùsnych pni po
topolach, a chwile potem zjawili siù tam Allan i Andrzej F., i przynajmniej wtedy chwilù
dłuŜej porozmawialiĻmy o tym, gdzie, kto i jak... Potem musiałem błyskawicznie załatwiç w
ĺródmieĻciu pewnå sprawù zwiåzanå z mojå pracå, ale jeszcze przed szóstå zdåŜyłem
odwiedziç na Morskiej mojego najlepszego przyjaciela w Olsztynie Bogusia M. i Wiesiù.
Przez cały dzieĤ była absolutnie wymarzona pogoda i Morska wyglådała jak w moich
najlepszych wspomnieniach. ZbliŜyła siù szósta i przez park koło Ekonomika ruszyłem na
bal” (jd).
„Z mojej klasy były wieczorem jedynie dwie osoby. Nie przeszkadzało to jednak w
niczym. WiùkszoĻç czasu spùdziłem z koleŜeĤstwem Fredka, ale takŜe skakałem sporo od
stołu do stołu, bo wiùkszoĻç ludzi zna siù przecieŜ z osiedla, a ile kto ma lat, traci znaczenie”
(ak).
„Było tak wspaniale, Ŝe Ŝadne zdjùcia, artykuły, czy filmy tego nie oddadzå. To jedno. A
drugie, bezwzglùdnie waŜniejsze: wyrazy wdziùcznoĻci dla organizatorów! BoŜenko –
dziùkujemy” (Krzysiek). „To my Wam dziùkujemy za tak liczne przybycie i cudownå
atmosferù, którå wytworzyliĻcie. Za ciepłe słowa, za uĻmiechy, za samå Waszå obecnoĻç.
Warto było! Muszù powiedzieç Wam, iŜ dzieĤ 11 maja był jednym z najszczùĻliwszych dni w
moim doĻç juŜ długim Ŝyciu i zapamiùtam go na zawsze. Pozdrawiam wszystkich serdecznie”
(dyr.sp7 - BoŜena Szymkiewicz).
„Pragnù poinformowaç Wszystkich Forumowiczów, a poprzez Nich Wszystkich
Absolwentów szkoły, iŜ pieniådze pozostałe z bankietu zostały przekazane grupie
Absolwentów, a ta zdecydowała zakupiç kserokopiarkù Canon dla nauczycieli. Aparat ten
został uroczyĻcie wrùczony nauczycielom podczas rady pedagogicznej w dniu 13 czerwca
2002r. Opatrzony został teŜ tabliczkå z napisem «Na 50-lecie Szkoły nauczycielom –
absolwenci». W imieniu nauczycieli i dyrekcji szkoły, serdeczne podziùkowania” (dyr.sp7 BoŜena Szymkiewicz).
O jubileuszu były artykuły w Gazecie OlsztyĤskiej i Gazecie Wyborczej. Klasa Iwony
kontynuowała wielokrotnie jubileusz na spotkaniach we własnym gronie. ZałoŜyli nawet
specjalnå ksiùgù na tù okazje.
Pijawki
KiedyĻ masowo wystùpowały w Jeziorze Długim przy brzegu, szczególnie tuŜ za mostem
po lewej stronie, i były dodatkowå przestrogå przed wchodzeniem do Długiego. DziĻ naleŜå
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juŜ najwyraŚniej do przeszłoĻci, a wspomniane miejsce jest głównym plaŜowiskiem nad
Długim.
Pikier
Gra podwórkowa, ale nikt nie przypomniał jej reguł.
Pikus
WłaĻciciel zakładu fryzjerskiego na Grunwaldzkiej. Zakład mieĻcił siù w budynku dawnej
synagogi przy cmentarzu Ŝydowskim.
„Dobrze pamiùtam wspomniany zakład fryzjerski Pikusa. Chodziłem tam do fryzjera siù
strzyc (choç czasem takŜe na PieniùŜnego). U Pikusa pracowały bardzo seksowne fryzjerki”
(mamut).
PikuĻ
„PikuĻ to piùkny kociak, który wyjåtkowo upodobał sobie placyk-trawnik przy kiosku u
zbiegu Alei Przyjaciół i Bałtyckiej. Jest tam od rana do zmierzchu, kieruje ruchem pieszych,
liczy samochody, gospodarzy jak pan, no i oczywiĻcie dostaje co nieco od naszych ziomków.
Czasami w skórù oberwie, ale to na pewno nie nasi. Ma siù jednak wyĻmienicie, bo białoczarna sierĻç błyszczy jak u dolarowych wierzchowców, a szelmowskie spojrzenie wyraŜa
ogólne zadowolenie. PikuĻ jest goĻç, nawet jak ktoĻ kotów nie znosi” (WSKH).
Pikuty
Gra podwórkowa; okreĻlano jå takŜe jako „granie w noŜa”. „WybraĤcy mieli do tego
harcerskie finki, ale uŜywano równieŜ najprostszych (cynowych) noŜy z najtaĤszej zastawy
stołowej” (jd).
Pileccy
Rysiek i Marek. Mieszkali na Alei Przyjaciół 27. Rysiek (młodszy) mieszka teraz w USA.
Marek miał beznadziejny wypadek na jeziorze i jeŚdzi na wózku. Jednak poradził sobie
Ļwietnie w Ŝyciu. Został prawnikiem i właĻcicielem sklepów Pigo. Ma takŜe osiågniùcia w
sporcie dla niepełnosprawnych. Chodziła z nim do klasy Iwona.
„Młodszego Pileckiego spotkalem w... San Diego. JeŚdził na taxi. Miał trochù kompleks
starszego brata – chodziło o PIGO, ma siù rozumieç. PóŚniej słyszałem Ŝe młodszy Pilecki
umarł” (johninm).
Piórnik
„Niedawno rozmawiałem z moim znajomym o naszej budzie i rozmowa zeszła na
piórniki. KaŜdy miał ich przynajmniej kilka w swojej kadencji szkolnej, i zazwyczaj bardzo
róŜne. Ja równieŜ miałem kilka. Jeden z pierwszych był cienki, ale długi. Wyglådał trochù jak
kieszeĤ z suwakiem poĻrodku. Długopisy, ołówki, gumka, linijka i cyrkiel jakoĻ siù jednak
zawsze tam mieĻciły. PóŚniej miałem piórnik plastikowy, kwadratowy, z wieczkiem
zamykajåcym siù na magnes. Wieczko wewnåtrz miało cienkå gåbkù i dlatego jego
powierzchnia była miùkka i chroniła piórnik przed zniszczeniem. Na wierzchu była dwójka
jakichĻ japoĤskich bohaterów kreskówek, których nigdy jednak nie widziałem w polskiej
telewizji. Był czysty, ładny i cieszył dzieciùce oczy. Wszystko teŜ siù w nim mieĻciło. PóŚniej
miałem istnego Cadillaka piórników. SłuŜył mi chyba przez trzy lata. Miał trzy czùĻci i
wyglådał jak duŜy gruby portfel. ĺrodkowa czùĻç składała siù w obie zewnùtrzne, a nastùpnie
suwak na brzegach zamykał piórnik. Wewnåtrz było wiele pùtelek z szerokiej gumki pokrytej
materiałem, w które wsuwało siù długopisy, ołówki, itp. itd. Oprócz tego była kieszonka
zamykana na zatrzask, w którå mogłem włoŜyç drobne rzeczy, jak np. gumkù. Wszystko
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miałem zawsze tam super poukładane i nic mi nie latało po tornistrze. Piórnik był naprawdù
dobrej jakoĻci, ale wiecie, jak to jest z dzieçmi. Wierzchnia czùĻç piórnika była pokryta
gładkim skajem imitujåcym bråzowå skórù, no i Ļwietnie siù po niej pisało i rysowało, wiùc
na piórniku zawsze namalowane były jakieĻ topory, miecze, samochody i inne miłe sercu
chłopaka rzeczy, proca teŜ chyba była. Czasem udawało mi siù (choç z trudem) zmyç coĻ z
powierzchni piórnika, aby umieĻciç tam znów jakiĻ cudowny rysunek, wykonywany na
jakiejĻ nudnej lekcji oczywiĻcie, bo po szkole nie było czasu na troskù o piórnik” (mamut).
„Za moich lat szkolnych piórniki były drewniane, z otwarciem najczùĻciej wysuwanym
lub wsuwanym (wyŜszy standard), a w Ļrodku przestrzeĤ podzielona na przegródki na ołówki,
obsadki, gumkù i stalówki. Nie było otworków do wsuwania przyrzådów do pisania lub
rysowania, wiùc te piórniki w tornistrze grzechotały, gdy siù je nosiło. Niezbùdnym
przyrzådem uczniowskim były takŜe liczydełka” (jd).
Pistolety
Jedna z waŜniejszych zabawek chłopaków. „Szczególnie wysoko ceniono niewinne
pistolety na kapiszony (kapiszony bywały albo w rolkach, albo pojedyncze okrågłe w
maleĤkich zgrabnych pudełeczkach) i całkiem powaŜne korkowce” (jd).
Piwnice
„Wczesnå jesieniå przychodziły oprócz wùgla równieŜ dostawy ziemniaków na zimù –
pełne wory, które równieŜ szły do piwnicy, gdzie «mieszkały» obok beczek z kiszonå
kapustå. To dopiero były czasy! Dzieci nie wierzå, jak im siù to dzisiaj opowiada” (nat).
„A w tych piwnicach był uczciwy, zbawienny chłód nawet w 40-stopniowe upały” (jd)
PlaŜa Miejska
PołoŜona nad Jeziorem Krzywym, zbudowana jeszcze przez Niemców.
„Były to setki metrów pomostów, takŜe wysoka wieŜa do skoków. Gdy byłem mały, to
całymi godzinami chodziłem po tych pomostach (jeden wychodził daleko w jezioro i tam
opalały siù najpiùkniejsze ciała ŜeĤskie Olsztyna) lub oglådałem skoki z wieŜy. PlaŜa miała
przebieralnie, kabiny, huĻtawki, wszystko było super, moŜe z wyjåtkiem bufetu, w którym
stało siù godzinù, by coĻ kupiç (nie mogłem pojåç, Ŝe ludzie stajå w takå kolejkù)” (jd).
„PoniewaŜ mieszkaliĻmy blisko plaŜy, to bywaliĻmy tam parù razy dziennie, a takŜe
wieczorami. Mama nauczyła mnie pływaç, gdy nie chodziłam jeszcze do szkoły. PlaŜa w
latach 60-tych była bardzo modna. Pamiùtam istne tłumy idåce i wracajåce z plaŜy,
szczególnie gdy wypłoszyła je burza. Tramwaje były całe zapełnione, a potem autobusy. My
mogliĻmy wracaç nawet w strojach kåpielowych. Rozwój motoryzacji w latach 70-tych
spowodował, Ŝe kaŜdy chciał spùdziç dni upalne poza Olsztynem, i właĻnie wtedy i z tego
powodu nad Jeziorem Krzywym zaczùło robiç siù pusto” (Iwona).
„Ja pamiùtam zwłaszcza solidnå drewnianå zabudowù plaŜy miejskiej. Były tam jakieĻ
przebieralnie, czy coĻ w tym stylu, jakiĻ bar, biuro ratownika. Wydaje mi siù równieŜ, Ŝe tuŜ
przy plaŜy było jakieĻ małe pole namiotowe; wchodziło siù tam schodkami na górù, obok
takiej małej zniszczonej fontanny. Gdy byłem w Olsztynie cztery czy piùç lat temu, to miałem
okazjù podziwiaç nowe molo. Ładnie nawet ono wyglåda, choç chyba jest mniejsze od
starego” (mamut).
„Ja takŜe dobrze pamiùtam wspaniałe pomosty plaŜy miejskiej. Na wprost wejĻcia była
trampolina, taka na około cztery metry, potem było tylko podwyŜszenie, a jeszcze bardziej
potem nic z niej nie pozostało. Nowe molo nie jest nawet złe, ale jest go zdecydowanie mniej,
a i wyposaŜenie brzegu to juŜ nie to... Przez jakiĻ czas pracowałem kiedyĻ na plaŜy na
stanowisku 4, i trochù na 2-ce, ale to było za starych dobrych czasów i starych dobrych
pomostów! Wspomniane pole namiotowe nazywało sie «To Lubiù», teraz wchłonùła je plaŜa

145
miejska. Jest to dziĻ kilka ławek, stare drzewa; nawet jest tam przyjemnie, jeĻli ktoĻ nie
przepada za wrzaskiem i piaskiem. NajczùĻciej tam właĻnie ludzie grilluja, gdyŜ jest tam
wybudowane z kamienia specjalne miejsce na ognisko. Niestety, najczùĻciej jest zaĻmiecone,
potłuczone szkło itd. Za to obok powstały juŜ doĻç dawno piaszczyste boiska do plaŜówki i
walczå tam czùsto siatkarze plaŜowi, łåcznie ze mnå” (Zbyszek).
„I ja wspominam z rozrzewnieniem plaŜù nad Jeziorem Krzywym. Najpierw tłumy
Olsztyniaków w kaŜdå upalnå niedzielù tłoczyły siù w tramwaju z kocami i prowiantem, by
póŚniej długå asfaltowå drogå doczołgaç siù do plaŜy i znaleŚç miejsce w cieniu” (rita).
„PlaŜa miejska chyba ostatnio odŜyła, choç daleko jej do dawnej ĻwietnoĻci. Zbudowano
nowe wielkie molo, ale trochù inaczej niŜ dawnej, bo od razu naprzeciw wejĻcia (dawne duŜe
molo było jakieĻ piùçdziesiåt metrów po lewej stronie). To molo wychodzi z 70 metrów w
jezioro i na koĤcu jest rozszerzone, jest nawet jakaĻ estradka i pewnie bywajå tam wystùpy”
(jd).
Plesner Leszek
Czyli LP. Mieszkał na Alei Przyjaciół 28, na samej górze. DziĻ mieszka w Niemczech, ma
Ŝonù i syna, który niedawno rozpoczåł szkołù. Dopiero zupełnie niedawno (2003 r.) sprzedał
swoje mieszkanie na Alei Przyjaciół.
„Podobnie jak Fredek, chodziłem do przedszkola na Rybakach, byliĻmy chyba w tej samej
grupie, ale czy na pewno, nie pamiùtam; póŚniej wiadoma szkoła, potem Technikum
Samochodowe na Wojska Polskiego. No i handel zagraniczny, tzn. woŜenie badziewia gdzie
siù dało i wracanie do kraju teŜ z badziewiem. W wojsku nie byłem, bo i po co (strata czasu).
Pracowałem przez rok w NRD. To były czasy! Znałem Berlin Wschodni prawie jak Olsztyn.
Od 1989 roku jestem tutaj, tzn. w Karlsruhe, pracujù w VW, choç osobiĻcie nie jeŜdŜù VW”
(LP).
„Mieszkajåc jeszcze w Polsce miałem okazjù załapaç siù na tzw. bramkarza. Dziùki temu
obejrzałem mnóstwo koncertów na Ŝywo; widziałem teŜ duŜo „od zaplecza”. Miałem
moŜliwoĻç rozmów z muzykami przed koncertami. WyobraŚcie sobie 10 czy 11 koncertów
Budki Suflera w kinie Grunwald – tylko dlatego, Ŝe im płacili od wystùpu, a wiùc po co robiç
to w wielkiej hali za planetarium. Jeszcze jedno, w tamtych czasach zaczynała pani
Trojanowska, która bardzo mi siù wtedy podobała” (LP).
Płoty
KiedyĻ wzdłuŜ ulic osiedla nie było, jak dziĻ, metalowych płotów z siatkami, ale płoty
drewniane, o wiele niŜsze, z deseczkami od góry. Na tych płotach moŜna było siadaç i
chodziç po nich jak po równowaŜni. Było to rewelacyjne. Chodzenie po płocie bez zejĻcia na
ziemiù było jednå z ulubionych zabaw dzieciaków: na przykład traså dookoła Rybaków – od
domu Dramowiczów (Rybaki 31) aŜ do sklepu na Al. Przyjaciół. Te drewniane płoty
rozebrane zostały na poczåtku lat 70-tych.
„Płoty były wszùdzie podobne i duŜo ładniejsze od gierkowskiej siatki, która zgwałciła
totalnie atmosferù osiedla” (ak).
Pług
„Kto z was pamiùta słynny pług do odgarniania Ļniegu, zrobiony przez jakiegoĻ
fachowca?” (LP)
Pochmara Zbyszek
Kolega z klasy Zbyszka i kolega DD w wyjazdach turystycznych.
„Ze Zbyszkiem Pochmarå byłem w jednej klasie, sporo wùdrowaliĻmy po naszych lasach i
jeziorach. Krzywe, Podkówka, śbik – to były nasze tereny. MieliĻmy w lesie miejsce
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nazwane przez nas «Głowa Lisa», gdzie z około piùciu metrów obserwowaliĻmy łosie (i
klempy teŜ). Czasem dołåczała Maryla, czasem jeszcze ktoĻ” (Zbyszek).
Pochód pierwszomajowy
„WłaĻnie maj siù zbliŜa i przypominam sobie szkolne przygotowania do Ļwiùta pracy!
Uroczysty apel, wierszyki itd. Ciekawsze było szperanie po strychu w szkole i wyciåganie
wszystkich flag, transparentów i innych rzeczy. Jednego razu pokaleczyliĻmy trochù tego
duŜego orła, który zawsze wisiał 1-go Maja nad wejĻciem. JeĻli siù nie mylù, to zwaliliĻmy
wszystko na Kiczola i chłopak niezły opieprz dostał. On czùsto, przez swój nieco
flegmatyczny styl, obrywał za innych” (AD).
„Pamiùtacie jak siù chowało, Ŝeby nie dostaç szturmówki do niesienia na pochodzie, albo
jak pod koniec pochodu z całej klasy pozostawała tylko garstka i wiadoma pani od
rosyjskiego sprawdzała obecnoĻç?” (tepsik).
„Pochody to ja zaliczyłem chyba ze trzy, moŜe cztery... Zawsze rodzice coĻ ciekawszego
znajdowali do roboty. Ale faktycznie pamiùtam, Ŝe czerwonych szturmówek nikt nie chciał
nosiç. Do biało-czerwonych zawsze ktoĻ siù chùtny znalazł, ale czerwone to była haĤba. Mnie
siù upiekło i nigdy nie niosłem czerwonej. Pamiùtam, Ŝe ci, którzy musieli nieĻç czerwone
zwijali je dookoła drzewca, tak Ŝeby tej flagi było jak najmniej widaç. Tego, czego
szczególnie nie cierpiałem na pochodach, to stanie i czekanie na to, aby wreszcie pochód
ruszył. Człowiek miał wraŜenie, Ŝe mu zaraz nogi od tego stania wrosnå w... Poza tym ten
Pierwszy Maj z reguły bywał jakiĻ chłodny, przynajmniej ja tak pamiùtam swój pierwszy
pochód, i to poråbane machanie chustami harcerskimi, niestety czerwonymi” (mamut).
„Mamut, nie wiem czy to inne wspomnienia, a moŜe po prostu skleroza, ale ja pamiùtam
pochody pierwszomajowe przewaŜnie przy bardzo ładnej pogodzie. Szczególnie dobrze
przypominam sobie ostatni, który przeŜyłem w Polsce w roku 1986. Pierwszy Maja był we
wtorek, a 26-go kwietnia był wypadek w Czernobylu. W weekend dotarły pierwsze
informacje z radia Wolna Europa i chyba w niedzielù wieczorem takŜe oficjalne. W
poniedziałek zabroniono w szkole zabaw na podwórku. Odwołane zostały równieŜ treningi
sportowe, i w ogóle radzono wszystkim zamknåç okna i siedzieç w domu. To było w
poniedziałek, a we wtorek był Pierwszy Maja i na szczùĻcie «nie było juŜ zagroŜenia», wiùc
pogoniono wszystkie szkoły, zakłady pracy itd. na ulice! Ja miałem szczùĻcie, bo Kolpy, o
którym juŜ tu wspominałem, poinformował w szkole, Ŝe idziemy z AZS-em. Tak naprawdù
przesiedzieliĻmy ten dzieĤ w domu i teŜ było dobrze, bo dzieĤ był upalny i nie sadzù, by ten
pochód miał byç dobry dla zdrowia” (AD).
„Nawet fotki pierwszomajowe nie wzbudziły wiùkszych emocji. Sam zaledwie parù razy
zaliczyłem pochód; upiekło mi siù, ale do dziĻ pamiùtam. Pamiùtam przede wszystkim to
organizowanie siù i – powtórzù – stanie w nieskoĤczonoĻç na ulicy; nóg siù nie czuło, ale
staliĻmy jak te ciołki. Swego czasu były nawet treningi do pochodu urzådzane; marnie
wychodziły, bo nikt specjalnie siù tym nie przejmował, ale przynajmniej struktura grupy
pochodowej była nieco opanowana. Tak wiùc staliĻmy na tej ulicy, czekajåc aŜ pochód ruszy;
jak tylko nas przesunùli o dwadzieĻcia metrów, to juŜ myĻleliĻmy, Ŝe wreszcie idziemy, a tu
nic, przeszliĻmy te parù marnych metrów i dalej stoimy. W miùdzyczasie dołåczała wtedy do
nas jakaĻ inna szkoła. Majowe ranki bywały chłodne i to stanie na samym poczåtku bywało
nieco irytujåce zanim poranny chłodek nie przeminåł. Potem rzeczywiĻcie nieco słoneczko
rozgrzewało nas i nie było tak Śle. Ogólnie cały pochód był nudny i mùczåcy. Tu i tam były
poustawiane głoĻniki. Dudniły na całå okolice, ale rzadko co moŜna było zrozumieç. Zdaje
siù, Ŝe spiker wymieniał idåce zakłady pracy, szkoły, szpitale etc., ich dokonania itp. – cała ta
komunistyczna propaganda, cały ten cyrk, w który wiùkszoĻç narodu musiała byç wciågniùta.
Ludzie nosili sztandary, proporce, tarcze, chorågwie, znienawidzone czerwone szturmówki. A
to machanie czerwonymi lub biało-czerwonymi chustami harcerskimi przed trybunå było

147
Ŝałosne. Ale takie były to czasy, wiùc perspektywa spoglådania na te wydarzenia teŜ musi byç
nieco inna. Tak swojå drogå, to jestem ciekaw, jak takie pochody wyglådały w małych
mieĻcinach, jak np. Orneta, Ostróda czy Działdowo? Pewnie niewielki tłumek i cały pochód
zakoĤczony w 15 minut” (mamut).
„Po pochodzie porzucało siù szturmówki w krzakach. Starsi szli na piwo, a my
czmychaliĻmy nad jezioro popływaç na Ŝaglówkach” (Fredek).
„Okropne było to stanie w kolumnie pierwszomajowej i czekanie na swojå kolej. Ja od
czwartej klasy chodziłam z klubem. Jako dziewczynka zawsze wraz z dniem pierwszego maja
mogłam nosiç podkolanówki. Przyznam jednak, Ŝe miło wspominam tamte czasy: spacer z
rodzinkå na lody, póŚniej ewentualnie zawody na otwarcie sezonu sportowego, a czasami
chodziłam oglådaç imprezy odbywajåce siù w fosie” (karolina).
Pochwała Paweł
„Widziałem go ostatnio w TVP 1; prowadził program «Kawa czy herbata»” (mir-mur).
Pocz Danka
KoleŜanka z klasy Iwony i Ewy T.
Poczta
„Skåd siù wziùła i kiedy siù wziùła poczta u zbiegu Alei Przyjaciół i Morskiej?” (WSKH).
„WiùkszoĻç budynku to była czùĻç mieszkalna. Poczta znajdowała sie w lewym rogu
budynku. Strasznie maleĤkie było to biuro. Rodzice czasem wysyłali mnie tam, bym kupił
znaczki lub coĻ w tym stylu. Poczta zresztå czùsto zamieniała siù w miejsce codziennych
pogaduszek. Szczególnie panie czùsto długo przesiadywały, opowiadajåc sobie liczne
ploteczki” (mamat). „WczeĻniej był tam sklepik spoŜywczy, w którym sprzedawała starsza
pani” (Iwona).
„Mój kumpel tak siù rozpùdził Jawkå (mojå Jawkå) na Alei Przyjaciół, Ŝe nie wyrobił siù
na zakrùcie w Morskå i wyrŜnåł w pocztù. Jawka nie nadawała siù do dalszej jazdy. Jego na
całe szczùĻcie nie wysłali na komunalny. Zdradzù, Ŝe tym mistrzem kierownicy był Jarek
Lachowski” (WSKH).
„Ja teŜ pamiùtam tù pocztù na poczåtku Morskiej. Była bardzo przytulna i działała pod
koniec lat 60-tych i na poczåtku 70-tych. Co wiùcej, czy poczta nie była przez pewien czas
takŜe w pierwszym budynku po nieparzystej stronie Alei Przyjaciół, gdzie potem była
pracownia artystycznego garncarstwa czy czegoĻ takiego? A moŜe to był kiedyĻ ten sklepik, o
którym wspomina Iwona?” (jd). „Poczta była na pewno w pierwszym budynku od
RasteĤskich, do tej pory så tam zakratowane okna, a po prawej stronie wejĻcia wisiała
skrzynka pocztowa. Teraz poczta jest przy Bałtyckiej, w budynku obok ksiùgarni” (Zbyszek).
Pod śaglami
Najbardziej znana (takŜe poza Olsztynem) i elegancka restauracja w Olsztynie.
Znajdowała siù na ul. PieniùŜnego; dziĻ juŜ nie istnieje, choç jest inny lokal o tej nazwie.
„Przyjechawszy kiedyĻ do Olsztyna, po wyjĻciu z pociågu na Głównym, przeszedłem
wiaduktem na drugå stronù torów, na Limanowskiego i skrùciłem w prawo w WaryĤskiego
(teraz nazywa siù inaczej, chyba Hanny Malewskiej), zdåŜajåc w stronù cmentarza, by
odwiedziç grób dziadków. Po drodze podziwiałem budynki stare i zupełnie nowe, nawet
zaskakujåco nowe (chyba rejonu energetycznego albo coĻ takiego), ale najwaŜniejsze było
odkrycie w 1/3 drogi do cmentarza, po prawej stronie, knajpy «Pod śaglami». Knajpa o tej
samej nazwie znajdowała siù kiedyĻ na PieniùŜnego i było szczytem elegancji bywanie w niej,
póŚniej podupadła. Dotarłem wiùc do tego nowego «Pod śaglami», ale niestety, nadzieje na
sentymentalne i optymistyczne przeŜycia okazały siù płonne. JuŜ sam fakt, Ŝe ogromna sala
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była całkowicie pusta, powinien wzbudziç moje podejrzenia, ale brnåłem dalej. Zamówiłem
herbatù i (młodzieŜ niech nie czyta) kieliszek wódki Finlandia, postudiowałem kartù i jak to
zwykle robiå bywalcy, zapytałem o specjalnoĻci zakładu. Obsługa była doĻç niekumata, wiùc
szybko uznałem, Ŝe nie ma mowy o rozmowie o starym «Pod śaglami», reszta personelu
równieŜ nie budziła nadziei na udanå pogawùdkù, pozostało tylko zaakceptowaç kelnerskå
propozycjù dania głównego. Dodatkowo wkurzył mnie ten kelner, bo miał katar, pociågał
nosem i zaczåłem siù obawiaç, Ŝe mnie zarazi. W tej sytuacji postanowiłem ratowaç siù
(młodzieŜ niech absolutnie nie czyta) drugim kieliszkiem wódki Finlandia. W koĤcu
przyniósł to danie; było niedosmaŜone, frytki były mieszaninå frytek dzisiejszych i
wczorajszych (a moŜe nawet wczorajszych i przedwczorajszych) – było raczej rozpaczliwie.
Nie ma rady, juŜ tam nie wrócù, liczåc zapewne absurdalnie na wskrzeszenie «Pod śaglami»
na PieniùŜnego” (jd).
„«Pod śaglami» jest teraz przybytek nie z tej ziemi! Pałac biskupi!” (WSKH).
Podgórskie
Dwie ładne siostry bliŚniaczki, Katarzyna i Małgorzata.
„Był taki goĻciu, Szuwar. To był ich såsiad i «chodził» raz z jednå, raz z drugå, potem
jeszcze z ich przyjaciółkå, a potem znowu z któråĻ z nich. Chodziły plotki, Ŝe nawet z obiema
naraz. Mam nadziejù, Ŝe Pan Bóg stosownie do tego, jak miał dobrze w młodoĻci, teraz
uczynił go małym łysym grubasem” (miki). Na te wieĻci odezwała siù bliŚniaczka: „Przykro
mi, ale muszù ciù zmartwiç, miki. Szuwar nie jest ani łysy, ani mały, ani gruby, i całkiem
nieŚle siù trzyma. Ale to bardzo ciekawe, co opowiedziałeĻ o jego podbojach, i gdybyĻ był
jeszcze tak miły i zdradził mi, kto to była ta nasza przyjaciółka, z którå chodził w
miùdzyczasie? To miłe, Ŝe najwyraŚniej wzruszyły ciù dawne wspomnienia, ale uwaŜaj, bo w
pewnym wieku zbyt wiele wzruszeĤ szkodzi sercu. Pozdrowienia” (bliŚniaczka).
„BliŚniaczko, wyczułem w twoim liĻcie, Ŝe poczułaĻ siù uraŜona. To co napisałem, to
ploteczki wielbicieli z młodszych klas. A Szuwar rzeczywiĻcie trzyma siù bardzo dobrze.
Napisałem o nim tak z zawiĻci, bo bardzo mu zazdroszczù. A poza tym, ja na tym forum
ostatnio robiù za kpiarza, wiùc mogù wiùcej, i wybacza mi siù. No niech ktoĻ weŚmie mnie w
obronù!” (miki). Wszyscy wziùli mikiego w obronù, przy jednoczesnych powszechnych
wyrazach bezmiernej sympatii dla bliŚniaczek.
Podkolanówki
„Pamiùtam, Ŝe za moich czasów w modzie były podkolanówki, i jak zdarzała siù jakaĻ
wiùksza szkolna impreza lub Ļwiùto, to dziewczùta proszone były o ubranie białych
podkolanówek i granatowych spódnic z białymi koszulkami” (mamut).
„A za moich czasów dziewczyny w podkolanówkach – najróŜniejszych kolorów – były
sygnałem, Ŝe nieodwołalnie przyszła wiosna” (jd).
Podkówka
Zwana teŜ Kopytkiem. Niewielkie jezioro; chodziło siù tam na plaŜù. Dzisiejsza
Podkówka to juŜ nie to.
„Dzisiaj, przy okazji sentymentalnych spotkaĤ, obowiåzkowy punkt to przejechanie siù na
Kopyto, to znaczy nad jeziorko Podkówkù. KiedyĻ wyprawy piesze czy rowerowe na Kopyto,
to były naprawdù wyprawy, bo były to dziewicze tereny powiatu Olsztyn. Teraz to urokliwe
kiedyĻ miejsce zabudowywane jest osiedlami domków” (WSKH).
Podlesie
„Osiedle Podlesie połoŜone było (i jest) nad Jeziorem Krzywym, za Bałtyckå i za torami,
ale przed Likusami. Tam mieszkałam i w drodze do szkoły mijałam tory kolejowe oraz
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liceum ŜeĤskie ekonomiczne. Czasami musiałam jednak wùdrowaç przez przejazd kolejowy
strzeŜony, poniewaŜ Ļcigali nas tzw. sokiĻci. TuŜ przed przejazdem był słynny Antałek –
pijalnia piwa. Ale było to chyba dwadzieĻcia lat temu” (T. B.).
„To nie były moje strony, zresztå chyba ich jeszcze nie było, gdy tam mieszkałem (nie
było teŜ Liceum Ekonomicznego, choç póŚniej, gdy juŜ było, zaprzyjaŚniłem siù z nim i
grałem tam w piłkù)” (jd).
„Osiedle, które nazywacie Podlesiem, to teraz osiedle LeĻne («LeĻne», bo ma same leĻne
nazwy ulic, a nie dlatego, Ŝe znajduje siù pod lasem)” (betis).
Podnoszenie oczek
Usługa, dotyczåca naprawy poĤczoch. KiedyĻ bardzo popularna, a dziĻ naleŜåca do
przeszłoĻci.
Podrùczniki
Bez podrùczników trudno wyobraziç sobie szkołù, ale kiedyĻ bywały kłopoty z
podrùcznikami, bo po pierwsze, było ich za mało, a po drugie, były drogie na ówczesne
kieszenie. W zwiåzku z tym powszechnie uŜywano uŜywanych podrùczników, które siù
sprzedawało i kupowało. „Pamiùtam, jak musiałam gumkowaç ksiåŜki, aby móc otrzymaç
przyzwoitå cenù” (karolina).
Podwórko
„Podobnie jak chyba wszyscy, spùdziłam dzieciĤstwo głownie na podwórkach, przede
wszystkim bloków i domków na Alei Przyjaciół, Rybakach i Morskiej. Natomiast moje
dzieci, wychowane po angielsku, w indywidualnych jednorodzinnych domach odgrodzonych
Ŝywopłotami itp., w ogóle nie znajå pojùcia «podwórko». Gdzie odbywałoby siù nasze Ŝycie
towarzyskie w tych wczesnych latach dzieciĤstwa, gdyby nie było naszych podwórek, gdzie
zawsze był ktoĻ chùtny do wspólnej zabawy, i to od Ļwitu do nocy? Na podwórko wybiegało
siù na cały dzieĤ, z kanapkå i jabłkiem w rùku, na rower, piłkù, i na inne nieskoĤczone
pomysły zabaw; otyłe dzieci były wtedy rzadkoĻciå. Przy mojej ostatniej wizycie na Alei
Przyjaciół uderzyła mnie ogromna cisza na tyłach domów. Było lato, ciepło, i Ŝadnych
dzieciaków na dworze” (nat).
„Ach, to były czasy: zabawy w podchody, kopanie piłki na polu przed barakami,
przeróŜne inne gry i zabawy. Faktem jest, Ŝe dzieci spùdzajå teraz pewnie trzy razy wiùcej
czasu przed telewizorem czy komputerem niŜ my kiedykolwiek. Dla nas była od czasu do
czasu godzinka w telewizji jakiegoĻ programu, no i dobranocka, której kaŜdy starał siù nie
przegapiç. Podwórko to było to... Nawet nie mieliĻmy jakichĻ specjalnych huĻtawek czy
karuzel, a zawsze coĻ do zabawy i coĻ do «zbrojenia» było...” (mamut).
„Podwórko było dla mnie rzeczywistoĻciå mistycznå i zniewalajåcå. Gdy tylko ujrzałem
na podwórku lub ulicy (która teŜ była podwórkiem) jakieĻ dzieciaki, to Ŝadna siła nie była w
stanie utrzymaç mnie w domu. Ciekawe, czy komputer by mnie powstrzymał, ale zaryzykujù,
Ŝe teŜ nie” (jd).
„Złe lub Ļrednie warunki lokalowe zacieĻniały wiùzi miùdzy såsiadami. Praktycznie cały
wolny czas po powrocie ze szkoły spùdzało siù na ĻwieŜym powietrzu: w lesie, nad jeziorem,
na ulicy przed domem. W czasie złej pogody, z uwagi na brak jakiejkolwiek Ļwietlicy
osiedlowej, najczùĻciej łaziliĻmy do któregoĻ z klubów nad jeziorem, a to do harcerzy, a to do
Warmii, oksu, juweni, budowlanych, loku” (mir-mur).
Pogrzeby
„Pamiùtam procesje pogrzebowe na osiedlu: trumna na karawanie, konie w czarnych
pióropuszach i zgromadzenie starych babç z osiedla, odprowadzajåcych zmarłego najpierw do

150
katedry, a stamtåd na cmentarz miejski. To była dosyç długa trasa do przejĻcia na piechotù,
ale babcie miały kondycjù, i nawet Ļpiewały pieĻni Ŝałosne na całej trasie. Gdyby nie brak
muzyki jazzowej, to kojarzyłoby siù to nieco z Nowym Orleanem” (nat). „Do kiedy były takie
publiczne pogrzeby? To niesamowite. Teraz pozbywamy siù nieboszczyka jak najszybciej.
Nie chcemy mieç z nim nic wspólnego, chcemy go mieç z głowy, won z domu, i nawet
trumnù nioså obcy za pieniådze” (WSKH). „Ja to pamiùtam z lat 60-tych. Nie dało siù umrzeç
na osiedlu nad Długim po cichu – wszyscy wiedzieli, i w kolejce w sklepie było o czym
pogadaç. Pamiùtam, Ŝe kiedyĻ po przejĻciu takiej procesji wysłano mnie do sklepu po jajka.
Przechodzåc przez jezdniù znalazłam 50 zł. Przyjùłam to oczywiĻcie za łut szczùĻcia, ale
czułam siù nieco nieswojo, gdyŜ podejrzewałam, Ŝe pieniådze zgubione zostały przez
pogråŜonego w rozpaczy uczestnika procesji. Tym niemniej na tacù nie poniosłam” (nat).
Pokorska Janina
„Ta pani była babciå mojej koleŜanki klasowej – Agnieszki Z. Agnieszka nazywała jå
Babå, i my wszyscy teŜ! Baba była (chyba) emerytowanå nauczycielkå i organizowała
przedsiùwziùcia teatralno-taneczne. Te wszystkie taĤce ułaĤskie i wystùpy, to była jej praca.
KiedyĻ padło na mnie i miałem z jej wnuczkå na jakiejĻ uroczystoĻci odtaĤczyç flamenco.
JeŚdziłem do WDK uczyç siù tego taĤca. Ale jak zobaczyłem strój – czarne rajstopy i
kurteczka wyszywana cekinami – to pomału wycofałem siù z tego. A pamiùtacie «Niemców»
Kruczkowskiego? Przygotowała to właĻnie Baba. Do dziĻ pamiùtam, jakie wraŜenie zrobiła
na mnie gra aktorska Andrzeja Kuppera (Willi)” (miki).
„Ta Baba to była teŜ babcia MałgoĻki Zakrzewskiej i chyba była starsza od wùgla.
Doskonale jå pamiùtam, miałem okazjù pracowaç z niå w przygotowaniu apelu z okazji Dnia
Kobiet. Jak jå pierwszy raz zobaczyłem, to myĻlałem, Ŝe to matka Czyngis-chana. JeĻli idzie
o «Niemców», to było to olbrzymie wydarzenie w szkole; zaczùło siù uroczystym apelem z
okazji Dnia Zwyciùstwa i Ļwiùta patrona szkoły. Apel przygotowywała klasa VIIIa pod
kierunkiem pani Kozieł i Baby. W poczcie sztandarowym szły bliŚniaczki (obydwie). W
inscenizacji wyståpił Andrzej Kupper, a takŜe Dorota Grabek i Lena Pietrzyk. Pamiùtam jak
Andrzej w czasie spektaklu tak siù wczuł w rolù Willego, Ŝe wyjåł papierosa i zapalił go. Na
sali oczy wszystkim powychodziły z wraŜenia” (mir-mur).
„Ja z kolei pamiùtam doskonale próby miùdzy innymi do scenek z «Teatrzyku Zielona
GùĻ» GałczyĤskiego. Baba była prawdziwå lokomotywå kulturalnå naszej szkoły i moim
zdaniem zrobiła bardzo wiele poŜytecznych rzeczy. Pamiùtam, jak wszystko przeŜywała,
krzyczała i bardzo siù starała. Wiele osób z mojej klasy: Marzena W., Klaudia K. i inni, było
dumnych z udziału w jej przedsiùwziùciach (i miały z czego). Mnie niestety pomijano, ale i ja
przygotowałam kiedyĻ układ taneczny na zakoĤczenie ósmej klasy do piosenki «Rasputin»
zespołu Boney M.” (karolina).
Poliklinika
Na Wojska Polskiego, ale doĻç daleko od ĺródmieĻcia. „Tam siù urodziłem, a potem z
sentymentem czasami bywałem. Naprzeciw Polikliniki był duŜy park z atrakcyjnym placem
zabaw” (jd).
Pompecki Leszek
Kolega WSKH; mieszkał na Bałtyckiej w okolicach Fredka, mamuta, Iwony.
Poniatowska Ada
„Ada Poniatowska (z Morskiej) straciła przednie zùby spadajåc z roweru, bo siù zagapiła,
oglådajåc siù za Piotrkiem Gajko, który był jej szkolnå miłoĻciå” (mr).
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Poniewierka Jacek
„Pewnie tak jak wielu z was, trafiłem na to forum przypadkiem. Pozdrawiam wszystkich i
gratulujù takiego pomysłu. Jestem rocznik urodzenia 1975, a szkołù ukoĤczyłem w roku 1990.
Nadal mieszkam w Olsztynie i SP 7 wspominam z tùsknym westchnieniem (uf, kiedy to
było?)” (poniewierka)
PoĤczochy
„Ach, te kokardy i poĤczochy! Kokardy, białe lub granatowe, to chyba Ŝywcem przyszły
od radzieckich przyjaciół. Mam zdjùcia z tymi dekoracjami pieczołowicie przypiùtymi do
włosów i wyglådam jak wystraszony ptak gotowy do odlotu w panice. A poĤczochy –
najpierw były takie w pråŜki, dosyç masywne, szaro-bure, a potem ulepszona wersja, tzw.
fildekosy. Bardzo nieprzyjemne dla oka, zupełnie nieelastyczne i po paru godzinach zwisały
uroczo na kolanach. Siłom grawitacji przeciwdziałał pas z gumkami i Ŝabkami, które
wiecznie łamały sie lub wypadały. Dodaç do tego worek z kapciami w rùku, bezpłciowy
paltot i toporne trzewiki, i obraz szczùĻliwego dziecka socjalizmu niemalŜe kompletny. Łza
siù w oku krùci... ze Ļmiechu” (nat).
Porùbska Wiesia
Mieszkała na Morskiej w jej najniŜszym punkcie. Miała siostrù, chyba Elù; chodziła do
klasy z jd (cztery miesiåce) i Elå Kaszubå. Jej dziadkowie prowadzili skup butelek. OŜeniła
siù z Bogusiem Molendå. Majå dwoje dorosłych dzieci i ciågle mieszkajå na Morskiej.
Porzeczki
Bardzo popularny owoc ogródkowy, ale okropnie kwaĻny i mozolny w zbieraniu, do
którego byliĻmy zmuszani. „Szczytem niewolnictwa było zrywanie porzeczek – drobnych,
paskudnych porzeczek” (AD).
Poschmann Irena
KoleŜanka z klasy ak. Wyjechała z rodzicami do Niemiec latach 70-tych. AF twierdzi, Ŝe
miała na imiù ElŜbieta.
Potocka BoŜena
Ze słynnego rocznika 1965/66. Mieszkała na Al. Przyjaciół 37 i miała całkiem spore
rodzeĤstwo: brata RyĻka, siostry Mariù i RóŜù. „Moja siostra najstarsza miała na imie Mara
Lucyna, ale wołaliĻmy jå LuĻka. Jest teraz w USA, mieszka na Florydzie” (BoŜenna Potocka).
Z Lusiå bardzo przyjaŚniła siù nat. A z wszystkimi siostrami Potockimi gaga. „Bywałam u
was w domu, uczyłyĻmy siù (z BoŜenå) w jednej klasie. Od chwili ukoĤczenia szkoły nie
widziałyĻmy siù, choç widywałam czasami twojå babciù i prosiłam, Ŝeby ciù pozdrowiła. Parù
razy spotkałam teŜ RóŜù, ale to było bardzo dawno” (gaga). „Ja mieszkam dziĻ bilisko ciebie,
po drugiej stronie Jeziora Krzywego na Profesorskiej; jestem na rencie, ale jeszcze pracujù w
domu na komputerze” (BoŜenna Potocka)
„Teraz bardzo czùsto zachodzù na naszå ulicù razem z synem i wspominam nasze piùkne
lata, jak graliĻmy w dwa ognie na placyku, jak wieczorami sklep był okupowany przez nas,
bo wtedy najlepiej bawiło siù w chowanego, albo podchody w lesie, które nieraz trwały i cały
dzieĤ. Zawsze wracam pamiùciå do naszej szkoły, naszych kochanych i wspaniałych
nauczycieli; przecieŜ to chyba najpiùkniejsze nasze lata (te spùdzone w tej szkole). DuŜo było
zajùç pozalekcyjnych: chodziłam na muzykù (grałam na mandolinie) i na SKS; bardzo
lubiłam graç w piłkù z Marysiå; reprezentowaliĻmy naszå szkołù, grajåc w szczypiorniaka;
lubiłam teŜ lekkoatletykù i teŜ brałam udział w zawodach miùdzyszkolnych na Stadionie
LeĻnym. Urodziłam siù w swoim domu na Alei Przyjaciół i dlatego tak mnie tam ciågnie jak
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wilka do lasu; tùskniù za naszym piùknym ogrodem, który babcia tak zawsze pieĻciła. Był
pełen kwiatów, zwłaszcza piwonii, ogromnych i pachnåcych. Rosły teŜ gruszki klapsy,
soczyste i słodkie, pyszne. No i ten zapach poranny naszej dzielnicy, zwłaszcza po deszczu;
wszystko piùknie pachniało kwiatami i koprem” (BoŜenna Potocka).
Potocki
Mieszkał na Rybakach, blisko przedszkola; naprawiał telewizory. LP chadzał z nim na
ryby.
PoŜary
„Na Alei RóŜ 34 spaliło siù mieszkanie. Czy pamiùtacie, jakieĻ poŜary na Alei Przyjaciół i
såsiednich ulicach?” (WSKH). „KiedyĻ coĻ siù tu mówiło o poŜarze w domu Dramowiczów
(albo obok), na rogu Rybaków i Alei Przyjaciół (tym rogu bliŜej lasu). Ja Ŝadnych innych
poŜarów w naszej okolicy jakoĻ szczùĻliwie nie znajdujù w swej pamiùci” (jd). „ĺwiùty
Florian, patron od ognia, widocznie czuwa nad osiedlem. Z tym, Ŝe przypomniałem sobie
właĻnie poŜar górnej czùĻci sklepu” (WSKH).
„Tak, ten poŜar sklepu był sporym zamieszaniem. Pamiùtam, Ŝe straŜacy przyjechali,
rozłoŜyli sprzùt, próbowali go uruchomiç, a tu... nic. To woda zamarzła w zbiornikach (był
niezły mróz). Nagle ktoĻ rzucił hasło, Ŝe moŜe by wykorzystaç wodù z jeziora. Pomysł
pierwsza klasa, ale – o zgrozo – nasi ogniomistrze nie mieli przy sobie siekiery, niezbùdnej do
rozkucia zamarzniùtego jeziora. W koĤcu ktoĻ podrzucił tù nieszczùsnå siekierù i moŜna było
wyråbaç przerùbel. Po paru minutach popłynùła woda, ratujåc nasz sklep przed totalnym
zniszczeniem” (LP).
„Sklep siù palił chyba około 15 lat temu. Po poŜarze nadbudowali to szkaradztwo, które
jest na dachu do dziĻ, to znaczy takå jakby kwadratowå budù” (WSKH). „PoŜar był prawie na
pewno w roku 1983” (ak).
„Witam! WłaĻnie pali siù poddasze domu na rogu ulicy Rybaki i Alei Przyjaciół – tam,
gdzie kiedyĻ mieszkał nasz drogi koleŜka Kacper” (mir-mur).
Prace rùczne
Przedmiot szkolny, okreĻlany takŜe jako Zajùcia praktyczno-techniczne, Roboty rùczne i
chyba jeszcze jakoĻ. Podobnie jak WF, prowadzony odrùbnie dla chłopców i dziewczåt.
„Na pewno wykonywaliĻcie w szkole róŜne ciekawe projekty, takie jak choçby fartuch,
szalik na drutach (tak, chłopcy teŜ), skrzynka na szczotki do butów (moja mama uŜywa do
dziĻ skrzynki, którå zrobił pewien stolarz w imieniu mojego starszego brata, majåcego dwie
lewe rùce do prac rùcznych, za to dwie prawe do sportu” (gd).
„Znalazłem skrzyneczkù. Na pewno jest ze zbiorów naszej szkoły i prawdopodobnie
została wykonana na zajùciach technicznych. Tak na oko ma 20 do 30 lat. Takie rzeczy chyba
robiło siù u pana Serafina. W Ļrodku tej skrzyneczki na jednej z deseczek jest autograf
wykonawcy: W. Werner VI b. Skrzyneczka jest z rodzaju takiej jakby apteczki wielkoĻci 30
cm, ma drzwiczki na zawiaskach i pomalowana została białå farbå. Skrzyneczkù mogù
przekazaç prawowitemu właĻcicielowi lub zachowaç w zbiorach muzealnych SP 7, albo teŜ
uczyniç z niå cokolwiek innego, czego zaŜyczå sobie szanowni Siódemkowicze” (WSKH).
„Lubiłem bardzo zajùcia praktyczno-techniczne, choç tak naprawdù nigdy mocny w nich
nie byłem. Jednym z najbardziej frustrujåcych mnie projektów było zrobienie tak zwanej
«squeege» (taka råczka z gumowym paskiem do mycia okien). Projekt wedle Serafina był
prosty: wyciåç i zgiåç kawał grubej, bo 3-milimetrowej blachy, wywierciç w niej dwa otwory,
włoŜyç do Ļrodka pasek gumy, z grubego drutu wykonaç råczkù (wygiùty drut w kształcie
długiego U), spłaszczone koĤce drutu z wywierconymi otworami miały byç póŚniej
połåczone z otworami w blaszce i przynitowane razem. Mùczyłem siù z tym projektem setnie.
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Miałem problemy ze ĻciĻniùciem gumy w zwiniùtym kawałku blachy. Uchwyt z drutu był
gotowy, trzeba było to tylko złoŜyç do kupy i znitowaç. Serafin przechodził obok mnie,
sprawdzajåc jak nam wszystkim idzie. Zobaczył mnie mùczåcego siù z tym Ŝelastwem,
pokrùcił głowå, powiedział «Hej ojciec, co ty robisz?... », a nastùpnie wziåł z moich råk ten
koszmarny projekt. Wyrównał gumù w zwiniùtym kawałku blachy, przyłoŜył råczkù z drutu i
w ciågu minuty zanitował to wszystko do kupy. Nastùpnie przyciåł równo pasek gumy, no i
projekt by gotowy. Ja pewnie mùczyłbym siù z tym jeszcze z godzinù. Dostałem za projekt
4+” (mamut).
„Wåtek prac rùcznych jest ciekawy z powodu interesujåcej wymiany, jaka miała miejsce
chyba w ósmych klasach: chłopaki szli na babskie prace do Cejkowej, a dziewczyny do
Serafina. Pamiùtam, Ŝe u Cejkowej na maszynach szyliĻmy siatki na zakupy, to znaczy:
staraliĻmy siù szyç...” (WSKH).
„Ja pamiùtam, jak robiłem na ZPT u Serka silnik elektryczny i zamek
elektromagnetyczny. Serek był jak Adam Słodowy, potrafił zrobiç coĻ z niczego” (mir-mur).
„To nie było na ZPT, ale tematyka zbliŜona. Miałem kiedyĻ niezłå mordùgù, ale i zarazem
satysfakcjù, przygotowujåc na lekcjù geografii planszù przedstawiajåcå geograficzny podział
nizin i wyŜyn. Do tego celu zrobiłem najpierw coĻ w rodzaju makiety dwóch pagórków.
UŜyłem do tego, jeĻli sie nie mylù, tonù plasteliny, której miałem bardzo duŜo (lubiłem
bardzo lepiç roŜne cuda z tej kleisto-ciastowatej masy). Zbudowałem z niej pagórki na
sporym kawałku tektury, nastùpnie porwałem na drobne skrawki Gazetù OlsztyĤskå (Trybuna
Ludu była kupowana u nas w domu 2 razy w roku, aby miùç całotygodniowy program
telewizyjny na Wielkanoc i BoŜe Narodzenie). Kawałki owe wrzuciłem do miski z wodå i
białym klejem butaprenem (chyba tak siù nazywał), nastùpnie nakładałem mokre kawałki
papieru na wczeĻniej zrobione wzgórki, aŜ kilkoma warstwami całkowicie pokryłem całoĻç
wzgórzy. Ta wzgórkowa masa była suszona trochù suszarkå, trochù pozostawiona samej sobie
do wyschniùcia. Po wyschniùciu ostroŜnie i nie bez problemów zdjåłem wyschniùtå
papierowå masù z plastelinowego wzgórza. Pamiùtam, Ŝe wzgórki trochù siù tu i tam podarły,
i trzeba było je trochù poprawiaç, ale całoĻç wyszła zupełnie nieŚle. Nastùpnie wypchałem
wnùtrze wzgórz pozgniatanymi stronami gazety i przykleiłem jako całoĻç do grubego kawałka
bristolu. Gdy juŜ całoĻç dobrze wyschła i skleiła siù, wziåłem siù za malowanie: wiadomo,
plakatówkami. Wzgórze zostało pomalowane zgodnie z tym, w jaki sposób zaznacza siù
wzgórza na mapach: wierzchołki wzgórz ciemnoczerwono, a im niŜej tym jaĻniej, aŜ do
koloru jasno Ŝółtego. Byłem bardzo dumny z moich górek. Wyszły Ļwietnie, a na dodatek
dostałem za tù pracù niezłå ocenù. Górek nie wyrzuciłem, za to pamiùtam, Ŝe któregoĻ dnia
przerobiłem je na zielony wzgórek posypany zielonym zabarwionym piaskiem; z patyków i
poszarpanej gåbki zrobiłem drzewa i krzaki, na wzgórzu ustawiłem przechylony czołg (który
wczeĻniej skleiłem z kompletu zakupionego w Harcerskim na Starym MieĻcie), dodałem parù
elementów obrazujåcych zniszczenia, i zrobiłem w ten sposób coĻ w rodzaju wojennej
makietki modelarskiej. JeĻli mnie pamiùç nie myli, to było to chyba w piåtej klasie
podstawówki. Co do modelarstwa, to było ono mojå pasjå przez parù ładnych lat. JuŜ wieki
nie miałem jednak w rùku modeli do sklejania, choç czasem mnie korci, Ŝeby do tego wróciç,
i to na wiùkszå skale. Inna sprawa, Ŝe nie wiem, na ile by mi starczyło dziĻ cierpliwoĻci”
(mamut).
„Robiło siù na ZPT równieŜ popielniczki (czasy siù zmieniajå, teraz staramy siù oduczyç
społeczeĤstwo od palenia, a wtedy...), szybki-tabliczki na informacje na drzwiach, np.
nazwisko, nr. klasy itp.., a nawet radia. Niestety, po odejĻciu Serka zaszły niedobre zmiany.
Narzùdzia zostały albo zniszczone, albo ukradzione, albo zaniedbane. A przecieŜ Serek miał
tyle fajnych narzùdzi: od rùcznych wiertarek, stacjonarnych wiertarek, po heble, dłuta,
przecinaki, imadła itd.. Podobno sala od ZPT jest aktualnie Ļwietlicå. Szkoda... Pamiùtam jak
Serek siù o niå najpierw starał, a potem dbał. Gdy uznano, Ŝe ta sala moŜe byç uŜywana do
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zajùç klasowych, to Serek zmajstrował specjalne blaty, które były nakładane na te stoły
stolarskie. SiadaliĻmy wtedy po czterech-piùciu przy takim stole i moŜna było sie uczyç. Ja
miałem swój stolik tuŜ przy tablicy (podpadłem Serkowi raz czy dwa, to mnie tam usadził).
SiedzieliĻmy zawsze na stalowych taboretach z nogami zrobionymi z trzech prùtów;
niewygodne były, ale jakoĻ nikt nie narzekał. Gdy byliĻmy ostatniå klaså tego dnia, to Serek
zawsze nalegał, Ŝeby postawiç taborety do góry nogami na stołach” (mamut).
„Bardzo lubiłam zajùcia praktyczno-techniczne; do dziĻ lubiù pomarzyç o szkolnym
szyciu, dzierganiu, robieniu witraŜy, wyszywaniu, robieniu sałatek, i wielu innych
czynnoĻciach” (karolina).
Proca
Szpanerski (jak by siù dziĻ powiedziało) przyrzåd obronny i zaczepny. Przede wszystkim
uŜywany przez chłopaków, ale i dziewczùta nie gardziły procå.
Prystrom Bodzik
Mieszkał na Morskiej 4.
Prywatki
Imprezy potaĤcówkowe, zazwyczaj domowe, potem przeszły w dyskoteki. „Nikt z was do
tej pory nie wspomniał o naszych dyskotekach przy jùczåcym Grundigu, wzmacniaczu i
jednej kolumnie. OczywiĻcie to wszystko w sali gimnastycznej przy Ļwietle dziennym, co
dobrze umoŜliwiało obserwacje, kto na której drabince wisi i kto kogo wstydzi siù poprosiç
do taĤca” (AD).
Przedszkole
Znajdowało siù i znajduje na ulicy Rybaki 26, jest to Przedszkole Miejskie nr 2.
WiùkszoĻç uczniów Siódemki zaliczała najpierw to równie Ļwietne jak szkoła przedszkole.
Przedszkole miało jednak pewne wady, mianowicie: mleko, bawarkù, zupy mleczne itp.
„Budynek przedszkola powstał na pewno przed wojnå. Była to willa jakiejĻ sławnej
niemieckiej aktorki” (DD).
„Zasłynåłem w przedszkolu głównå rolå Jasia w spektaklu «Na jagody» (na podstawie
Marii Konopnickiej). Było to około 1961 roku, ale kto to moŜe pamiùtaç?” (jd).
„DziĻ zmieniło siù w przedszkolu to, Ŝe dawniej z sal na parterze były wyjĻciowe drzwi
balkonowe prosto na plac zabaw; dziĻ så tylko okna i to zakratowane, ale pewnie tak byç
musi. Poza tym za przedszkolem w stronù sklepu jest w miarù niedawno zbudowana willa,
która znacznie zmniejszyła plac zabaw; jest ogromna, wymyĻlna i w stanie permanentnej
rozbudowo-dobudowy; doĻç okropna i w ogóle tam nie pasujåca” (jd).
„Mama odbierała nas i dzieciaki såsiadów po południu z przedszkola. I w zimie to trochù
potrwało aŜ wszyscy byli wreszcie ubrani w skafandry, kombinezony, szaliki, czapki i
rùkawiczki. Mój młodszy brat i ja byliĻmy wczeĻniej gotowi i postanowiliĻmy czas czekania
skróciç jazdå na sankach z górki w kierunku Jeziora Długiego, ĻcieŜkå obok wejĻcia do
przedszkola. Tylko Ŝe tam na samym Ļrodku stała i stoi spora sosna, którå koniecznie trzeba
było minåç z prawej albo lewej strony. ĺmigaliĻmy z górki na koguta (ja na brzuchu na
sankach, a brat na mnie na plecach). Sosnù udało siù ominåç, ale płot nie. Zahaczyłem
policzkiem o jakiĻ wystajåcy drut... Nawet nic nie bolało, przynajmniej na poczåtku.
WróciliĻmy do wejĻcia i czekaliĻmy na mamù. Gdy mnie zobaczyła, zbladła i od razu zabrała
do przychodni (po drugiej stronie przedszkola), a potem taksówkå do szpitala. Tam mnie
zszyli i bliznù mam do dzisiaj. Aniołka miałem wtedy naprawdù nad sobå, bo kilka
centymetrów wyŜej i byłoby po lewym oku. W nastùpnych dniach pytałem siù mamy, czy o
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tym coĻ w gazecie napisali. Nie napisali, a ja w moim wtedy 6-letnim umyĻle nie mogłem
zrozumieç, dlaczego takie wielkie wydarzenie nie zostało opisane w gazecie” (Fredek).
„WaŜnå do dziĻ instytucjå przedszkolnå jest leŜakowanie. Jak oglådałem na moich juŜ
dzieciach przygotowania do leŜakowania i wszystko, co z tym zwiåzane, byłem zachwycony i
rozczulony. Ale ja w naszym przedszkolu na Rybakach nie znosiłem leŜakowania i przez trzy
lata nie zasnåłem na nim z jednym wyjåtkiem. Gdy siù obudziłem po tym wyjåtkowym
zaĻniùciu, nie mogłem w ogóle siù zorientowaç, co sie dzieje, gdzie jestem, co mnie otacza,
jak tu trafiłem. Wszystko wydawało mi sie absurdalne i przeraŜajåce w swej
niezrozumiałoĻci, bo byłem przekonany, Ŝe człowiek, gdy siù budzi, to jest poranek, a on
znajduje siù w swym domowym łóŜku. OczywiĻcie to trwało pewnie ze dwie minuty i szybko
doszedłem do siebie, ale te dwie minuty pamiùtam do dziĻ dokładnie, bo poczułem sie wtedy
tak, jakby zapanował kompletny kosmiczny chaos i bezsens, jakby siù ziemia zaczùła osuwaç
i przestało byç cokolwiek trwałego. Tym uwaŜniej i juŜ skutecznie pilnowałem siù, by wiùcej
na leŜakowaniu nie zasnåç” (jd).
„JeĻli chodzi o przedszkole, to chodziłam jeden dzieĤ. Odprowadziła mnie i mojego
kolegù Marka Budnego moja babcia – udało jej siù nas zostawiç na cały dzieĤ. Nastùpnego
dnia odprowadzała nas mama Marka, a my tak uczepiliĻmy siù jej spódnicy, Ŝe wróciliĻmy do
domu «na zawsze». Marka Mama nie pracowała, moja babcia z wykształcenia była
przedszkolankå i gdy ja przyszłam na Ļwiat przestała pracowaç (pracowała ze mnå i potem
jeszcze moim bratem Januszem, trochù młodszym). Pamiùtam paniå Lucynkù,
przedszkolankù, bo Babcia czùsto ze mnå zaglådała do znajomych po fachu. Wszystkich znała
z branŜy przedszkolnej, bo tuŜ po wojnie organizowała parù przedszkoli na naszym terenie”
(Iwona). „Iwona, zrobiłaĻ spory błåd unikajåc przedszkola (zapytaj Eli), na szczùĻcie trafiłaĻ
do Siódemki, wiùc prawie (!) wszystko nadrobiłaĻ” (jd).
„MoŜe ktoĻ z Siódemkowiczów chodzåcych (lub nie chodzåcych) do przedszkola nr 2 na
Rybakach wie coĻ o pomieszczeniu w naroŜniku przedszkolnego podwórka, najbliŜszego do
jeziora. Było do niego wejĻcie od strony skarpy przez dziurù w murze i była tam jakby
piwnica, jakby schron. NazywaliĻmy to pomieszczenie bunkrem. W póŚniejszych latach
wejĻcie zamurowano, teraz nie ma Ļladu. Pamiùtam, Ŝe tam właziłem, kierowany dzieciùcå
pasjå poznawczå” (Zbyszek)
„Ja pamiùtam papierowe czapki i kapcie; te ostatnie typowe na tamte lata, takie z gumkå
przy palcach” (LP)
„TeŜ zaliczyłem to przedszkole na poczåtku lat 70-tych. Kopa juŜ lat uleciała, ale trochù
pamiùtam z tych czasów. Na przykład to, Ŝe w ogródku przedszkola były poustawiane stare
łodzie, w których niejednokrotnie bawiliĻmy siù w kapitanów okrùtów i w piratów. Była teŜ
jakaĻ stalowa konstrukcja przypominajåca samolot. W ogródku stał równieŜ mały domek ze
spadzistym daszkiem, oknami i drzwiami. Dzieci tam chùtnie siù bawiły. KiedyĻ strasznie siù
przytrułem w przedszkolu czarnym bzem, który ja i paru moich kolegów zjedliĻmy w sporej
iloĻci. ZaczùliĻmy wymiotowaç akurat w czasie pory obiadowej, co spowodowało niemalŜe
reakcjù łaĤcuchowå wĻród innych przedszkolaków. Panie przedszkolanki najadły siù wtedy
strachu, Ŝe wszystkie dzieci bùdå chore, Ŝe jakieĻ zbiorowe zatrucie, ale nas było tylko piùciu
amatorów tego czarnego bzu. Pamiùtam teŜ, Ŝe dzieci miały poobiednie drzemki i ich
specjalnie nie lubiłem, bo rzadko kiedy zasypiałem, za to strasznie siù wtedy nudziłem. Z
ciekawych rzeczy z przedszkola pamiùtam małå windù, która z kuchni na parterze przewoziła
na górù posiłki dla milusiĤskich. Było to Ļwietnym pomysłem. Tylko pomyĻleç, jaka byłaby
to mordùga, gdyby codziennie nosiç gary i talerze na górù i z powrotem. Pamiùtam takŜe, iŜ w
przedszkolu uczyliĻmy siù róŜnych piosenek, jak np. «Ole ole Janko, klùknij na kolanko...»,
albo «Mam chusteczkù haftowanå, wszystkie cztery rogi...», lub teŜ «Stary niedŚwiedŚ mocno
Ļpi...». Uczyłem siù teŜ tam taĤca. Mam nawet parù zdjùç, jak taĤczù walczyka lub
krakowiaka z dziewczùtami” (mamut).
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„Byłem niedawno na terenie przedszkola i ze zdziwieniem stwierdziłem, Ŝe stojå tam
jeszcze te metalowe samoloty, na których jako dziecko siù bawiłem” (AD).
Przerwa
„Pół sekundy po dzwonku na przerwù tysiåce szpilek wbija ci siù w mózg, bùbenki w
uszach wyciågajå niemoŜliwe gdziekolwiek indziej wydajnoĻci, całe ciało drga i wije siù w
coraz to innych rytmach atakujåcych ciù fal dŚwiùkowych. Poza tym moŜesz dostaç po
głowie, złamaç rùkù albo nogù, urwaç rùkaw od fartuszka i mieç tysiåce innych przygód. Tak
zawsze było, jest i byç musi. I to jest najgłùbiej słusznie i uzasadnione potrzebami rozwoju
psycho-fizycznego dzieciaczków szkolnych” (jd).
„Dokładnie tak było. Zawsze mnie doprowadzał do rozpaczy fakt, gdy nauczyciel czy
nauczycielka mimo dzwonka nagle usadzała nas z powrotem w ławkach, twierdzåc Ŝe jej
lekcja siù nie koĤczy, dopóki ona o tym nie zadecyduje. Szczyt okrucieĤstwa. Ach, to były
czasy; ach, to były przerwy. Zwłaszcza jeĻli to była ostatnia lekcja dnia, albo przynajmniej
lekcja z Dragan lub Zerå. Dzwonek wtedy to było zbawienie” (mamut).
Przybory szkolne
„Oto moja nieco chaotyczna lista:
1. Linijka – długoĻci zazwyczaj 25 cm, z reguły drewniana z metalowå krawùdziå tuŜ przy
podziałce. Parù razy takå linijkå zaliczyłem w dłoĤ od nauczycieli. PóŚniej zapanowały linijki
plastikowe.
2. Gumka myszka – najlepiej taka sporej wielkoĻci, sprzedawana niekiedy z plastikowå
obudowå. Nazwa «myszka» pochodzi od niewielkiego nadruku na Ļrodku gumki w kształcie
małej myszy. W koĤcu lat 70-tych albo na poczåtku 80-tych pojawiło siù trochù całkiem
nowych przyborów szkolnych produkcji chiĤskiej, miùdzy innymi nieduŜe gumki zdobione z
reguły jakåĻ maleĤkå ilustracjå. ĺcierały Ļwietnie i rzadko kiedy robiły dziury w zeszytach, a
do tego miały delikatny miły zapach.
3. Guma arabska – obrzydliwy klej o specyficznym zapachu. Kleił siù do wszystkiego i
zabarwiał na jasnobråzowy kolor, wymagał sporej precyzji przy klejeniu. Sprzedawany
najczùĻciej w szklanej buteleczce zakoĤczonej gumowym dzióbkiem.
4. Temperówka – prawie kaŜdy nosił jakåĻ. Produkowano je w roŜnych kształtach,
kolorach itp. Ja nawet pamiùtam takie, które kształtem przypominały gitarù, z Ŝyletkå
poĻrodku. Nacinało siù niå bardziej niŜ temperowało czubek ołówka.
5. Ołówki techniczne – te uŜywaliĻmy w nieco póŚniejszej karierze ucznia; z reguły były
polskiej lub czeskiej produkcji. Grafit był wprowadzany do wnùtrza ołówka po zdjùciu
przycisku, który zakoĤczony był czymĻ w rodzaju czterech kolców, rozstawianych w czterech
kierunkach pod tym samym kåtem. Ta koĤcówka słuŜyła za temperówkù do grafitu. Ołówki
techniczne były głównie w czarnych lub rdzawo-pomaraĤczowych kolorach. Metalowå rurkù
tych ołówków uŜywało siù takŜe jako urzådzenie do zaczepnego dmuchania jakichĻ kulek
(jarzùbina albo zgryziony papier).
6. Cyrkle. Ten sprzùt był bardzo zróŜnicowany. Ale teŜ rzadko siù zdarzało, aby jakiĻ
dzieciak miał przyzwoity techniczny cyrkiel; głównie był to jeden masowo bity model z
blachy, z otworem, w który wsuwało sie ołówek lub długopis i z czymĻ w rodzaju pokrùtła,
które pozwalało uzyskaç okreĻlony promieĤ koła. Bywały teŜ Ļwietne kreĻlarskie cyrkle.
7. Farby plakatowe. Z tymi zawsze był ubaw. Jak sie udało kupiç dobrej jakoĻci, ĻwieŜe,
niestwardniałe na kamieĤ plakatówki, to malowanie było naprawdù duŜå frajdå. Niestety,
zdarzało siù czùsto, iŜ niezbyt szczelnie zamkniùte opakowanie plakatówki zastygało w
kolorowy popùkany kamieĤ. Wyduszenie koloru z tej twardej masy czùsto doprowadzało
mnie do istnej irytacji.
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8. Blok rysunkowy – z reguły zawierał białe kartki, o ile siù nie mylù formatu A4. MieĻcił
chyba 20 stron. Po wyrwaniu kilku stron blok rysunkowy zazwyczaj rozpadał siù i kaŜda
kartka była oddzielna. Pierwsze bloki rysunkowe, które pamiùtam, ozdobione chyba były na
pierwszej stronie wizerunkiem bociana.
9. Papier kolorowy – był to taki nieduŜy bloczek wielokolorowego papieru, który
uŜywaliĻmy do prac technicznych, dekoracji itp.
10. Gùsia skórka – pewnie starsza wiara z Siódemki pamiùtaç tego nie bùdzie, a był to
swego czasu produkt wrùcz rewolucyjny; akceptowany, o dziwo, nawet przez paniå
Borkowskå, która przecieŜ miała chyzia na punkcie prowadzenia zeszytów. OtóŜ specjalnå
białå taĻmå zalepiało siù błùdy czy teŜ plamy w zeszytach, i taĻma ta nazywana była gùsiå
skórkå, z tego oto powodu, iŜ jej powierzchnia przypominała gùsiå skórkù. DoĻç dobrze siù po
niej pisało.
11. Dzienniczek ucznia lub teŜ dziennik ocen – niewielki zeszycik z rubryczkami.
WpisywaliĻmy na stronach przedmioty, natomiast nauczyciele wpisywali tam oceny i uwagi,
te same, które były uwieczniane w dzienniku klasowym. Rodzice podpisywali siù raz na jakiĻ
czas obok ocen, aby potwierdziç, Ŝe uwaŜnie obserwujå postùpy nauki pociech lub teŜ
postùpów tych brak. To samo dotyczyło uwag, które rzadko kiedy bywały pochwalne,
aczkolwiek i to siù potrafiło zdarzyç. śałujù, Ŝe Ŝaden z moich dzienniczków nie przetrwał.
12. Kredki – o te nigdy nie było trudno, i nawet w najtrudniejszych czasach koĤca lat 70tych i poczåtku 80-tych na półkach sklepowych ich nie brakowało. NajczùĻciej sprzedawane
były w sztywnych płaskich kartonikach, a czasem w stalowych pudełeczkach z wieczkiem.
Były wymagane na wielu lekcjach: na biologii, geografii i oczywiĻcie na plastyce.
Uwielbiałem kredki nawet jeĻli chodziło tylko o niewielkie kolorowanie. A propos biologii:
pamiùtacie, Ŝe musieliĻmy u Ekier kolorowaç odbite w zeszycie kopie zwierzåt, ptaków czy
teŜ organów ludzkich lub zwierzùcych, co zresztå było prawdziwå frajdå?
13. Wkłady do długopisów. Na poczåtku mojej kariery długopisowej wkłady były
zazwyczaj w cieniutkich plastikowych przezroczystych rurkach, zakoĤczonych stalowå
tulejkå z kulkå na koĤcu. KaŜdy zresztå przecieŜ zna budowù długopisu. GdzieĻ w 1/3
długoĻci wkładu było nieduŜe zgniecenie rurki, które zatrzymywało sprùŜynkù długopisu od
dalszego zsuwania siù. DziĻ jeszcze moŜna spotkaç te modele, aczkolwiek powoli stajå siù
przeŜytkiem, i to niezaleŜnie od tego, Ŝe koncept długopisu jest ciågle ten sam.
14. Ekierka, no i kåtomierz półokrågły 180-stopniowy.
15. Liczydła. Jeszcze za moich wczeĻniutkich szkolnych lat były w uŜyciu. Z reguły miały
czarne, drewniane lub metalowe, kråŜki na grubych drutach.
16. Tornistry. Byç moŜe najwaŜniejszy element szkolnego wyposaŜenia. Niejeden
kilogram ksiåŜek, pomocy szkolnych, a takŜe kanapek zawiniùtych w papier Ļniadaniowy lub
owoców w papierowych torebkach, tachaliĻmy z domu do szkoły i z powrotem. No moŜe
kanapek z reguły siù nie tachało z powrotem do domu. Za moich czasów tornistry jeszcze
były standardem (potem wypieranym przez plecaki). Pamiùtam, Ŝe mój był zrobiony z tak
zwanego skaju, z czerwonym odblaskowym zapiùciem-zatrzaskiem. PóŚniej tornistry miały
tych Ļwiatełek odblaskowych wiùcej, co zresztå było mådrå rzeczå i pewnie niejednemu
dziecku te Ļwiatełka Ŝycie uratowały, zwłaszcza na wiejskich drogach. Pamiùtam, Ŝe
mieliĻmy kogoĻ w klasie, kto jako jedyny miał wspaniały tornister de lux, zrobiony ze
ĻwiĤskiej skóry, ale nie pamiùtam kto to był.
17. Obsadka + stalówka. Ja jeszcze zdåŜyłem w pierwszej klasie, moŜe nawet w drugiej,
uŜywaç tego legendarnego sprzùtu.
18. Bibuła. Zazwyczaj dołåczona do nowego zeszytu. Jak pamiùtamy, «spijała» atrament
jak szalona, choç plamy niestety zostawały w zeszycie.
19. Kałamarz. Za moich czasów miało siù kałamarze z atramentem w domu, ale nie
zabierało siù ich do szkoły. Pamiùtam jednak ławki z dziurami na kałamarze.
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20. Okładki na zeszyty i ksiåŜki. Na poczåtku był to po prostu szary papier, który
wymagał zdobycia umiejùtnoĻci jego składania tak, aby ładnie i estetycznie owinåł zeszyt lub
ksiåŜkù. PóŚniej było kilka roŜnych papierów do okładania zeszytów, niektóre trochù
porowate, zarówno jednokolorowe, jak i wzorzyste, z tym Ŝe te wzory były najczùĻciej
roĻlinne. Nastùpnie nastała era okładek plastikowych: na zeszyty były bardzo wygodne i
łatwodostùpne, natomiast z plastikowym okładkami na podrùczniki było trudniej, choç i te siù
zdarzały. Podrùczniki czùsto przechodziły z råk do råk, wiùc nauczyciele wymagali, aby były
czyste, niepopisane i niepomazane. Pod koniec roku szkolnego z reguły siedziałem z gumkå i
wycierałem co niektóre podrùczniki ze Ļladów ołówka.
21. NoŜyczki. Szkolne noŜyczki były beznadziejne – tùpe, niewygodne i nieestetyczne;
miały zaokråglone czuby, aby siù nikt nie skaleczył.
22. Tarcze szkolne. KiedyĻ bardzo rygorystycznie przestrzegany szkolny wymóg. KaŜdy
mundurek musiał byç niå ozdobiony. PóŚniej, gdy mundurki wyszły z mody, tarcze
przyszywało siù do kurtek, swetrów lub koszul. Niektórzy przypinali je sprytnie agrafkami,
ale to nie było mile widziane przez nauczycieli. Tarcze na gumkach teŜ nie zdawały
egzaminu” (mamut, z uzupełnieniami WSKH i Zbyszka).
Przychodnia
W budynku przedszkola. Leczyło siù w niej całe osiedle. Pracowała tam miùdzy innymi
mama Winicjusza Parysa.
PrzystaĤ
Restauracja nad Jeziorem Krzywym, w miejscu dawnego kåpieliska „Budowlanych”.
Bardzo nastrojowa, elegancka i szpanerska. To w niej odbywał siù bankiet jubileuszowy
Siódemki.
Psy
Nic wspólnego z milicjå, policja, Lindå i Pazurå. Psy były w okolicach Siódemki
powszechnie posiadane i były prawdziwymi przyjaciółmi człowieka, a szczególnie dzieci.
„Miałem dwa: pierwszy nazywał siù Pluto i marnie skoĤczył (dostał siù przez
niedomkniùte drzwi do piwnicy i zjadł trutkù na szczury). Drugi to Cedro – czarne bydlù,
znane wszystkim, którzy przechodzili w okolicach skrzyŜowania Alei Przyjaciół i Rybaków.
Cedro miał swój charakter (miał na łapie bliznù po spotkaniu w lesie z dzikiem). Lubił
polowaç na koty, puszczaç siù na kilkudniowe wypady «na suczki», potrafił zjeĻç kiszkù
kaszanki w 10 sekund, lubił teŜ chodziç na Ŝebry o kanapkù na przerwù do szkoły. Cenił
równieŜ bardzo wypady do lasu. Nie cierpiał natomiast wody (mój brat wyciågnåł go kiedyĻ
jako szczeniaka na Ļrodek śbika, no i piesek siù wystraszył na całe Ŝycie), ludzi w
mundurach, hycli i kilku såsiadów. śył do staroĻci. Jednå z jego rozrywek było wygrzewanie
siù na asfalcie na Ļrodku ulicy. Przepraszam, Ŝe tu tyle piszù o psach, ale niedawno zdałem
sobie sprawù, Ŝe te kundle znad Jeziora Długiego równieŜ tworzyły klimat osiedla. Dzisiaj
jadåc Alejå Przyjaciół widzù kilkanaĻcie zaparkowanych na ulicy samochodów i moŜe
jednego, spacerujåcego z paniå, pieska. TrzydzieĻci lat temu, idåc od tramwaju do szkoły,
mijało siù kilkanaĻcie kundli i moŜe jedno auto. Epoka piesków ulicznych to teŜ juŜ historia”
(DD). „Cedro to było duŜe psisko. Złapał mnie nawet raz za rùkù, ale niegroŚnie. Danek,
kiedy o nim napisałeĻ, to tak, jakby siù znowu jakiĻ zamkniùty pokój otworzył. Znowu
wróciło parù wspomnieĤ” (ak).
„Znanym psem był teŜ Bobik. Nie jestem pewien, czy jego właĻcicielem był pan
Brzozowski (Filut) czy pani Sitnik (Ziuta). Chodził na małych krótkich nóŜkach i kiwał siù na
boki, bo z wiekiem przybywało mu masy” (WSKH).
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Ptasie mleczko
„Ptasie Mleczko, czy coĻ to wam mówi? Ja po prostu za nim przepadałem, mogłem zjeĻç
paczkù za jednym posiedzeniem, a w paczce było chyba sto sztuk” (mamut).
Pudełko po butach
Bardzo waŜny przyrzåd w domu. Trzymało siù w nim stare zdjùcia, ale równieŜ zabawki,
narzùdzia i jeszcze inne rzeczy, i właĻciwie kaŜdy dom i kaŜda rodzina miała w temacie
pudełka na buty swoje tradycje.

R
Radar
Tygodnik młodzieŜowy, kiedyĻ doĻç popularny i uchodzåcy za nowoczesny. „Czytało siù
«Radar», przede wszystkim dlatego, Ŝe było tam trochù tekstów piosenek na ostatniej stronie”
(Zbyszek).
Radio
Zanim nastała telewizja było radio, i to ono było przez długi czas naszym oknem na Ļwiat.
„Miałem kiedyĻ w domu, jak pewnie cała wtedy ulica, radio przewodowe, czyli drut +
głoĻnik. Był tam jeden program, na stałe; moŜna było włåczyç i wyłåczyç, zrobiç głoĻniej,
ciszej, i to wszystko. Podłåczyłem sobie do niego słuchawki, zdobyte w telekomunikacji, i
słuchałem nie przeszkadzajåc w ten sposób innym” (Zbyszek).
„A pamiùtacie jedynå muzycznå stacjù, której siù wtedy słuchało? To było... Radio
Luksemburg! W czasach, gdy na jedynie słusznym pierwszym programie PR na falach
długich Ļpiewało Mazowsze, Fogg itd. A robiliĻcie na pracach rùcznych radio u Serafina? To
były dwie deszczułki umocowane jedna przy drugiej z nawiniùtymi uzwojeniami. Pamiùtam,
Ŝe jednemu z kolegów zadziałało nawet, coĻ tam było słychaç!” (WSKH). „Oj, i ja to
pamiùtam. Chodziło siù, szukało w sklepie elektronicznym jakichĻ diod, aby to mogło graç.
Potem metry tego drutu siù zwijało cieniutko i ciaĻniutko. Detali nie pamiùtam, ale pamiùtam,
Ŝe zawsze takie radyjko podłåczane było do szyny od firanek w klasie Serka; ta szyna robiła
za antenù. Moje radio odrobinkù rzùziło, ale trudno to było nazwaç graniem” (mamut).
„U mnie było radio z zielonym okiem magnetycznym” (nat). „U mnie takie radio
przewodowe, o którym pisze Zbyszek było pod koniec lat piùçdziesiåtych. Ledwo je
pamiùtam, ale pamiùtam. A potem juŜ było to lampowe z zielonym okiem. Do dziĻ pamiùtam
ulubionå na poczåtku lat 60-tych audycjù mojej rodziny: «Wùdrówki muzyczne po kraju».
Puszczali tam przede wszystkim Mazowsze, ĺlåsk i ludowe przyĻpiewki. Nie znosiłem tego,
ale dziĻ na wspomnienie czuła łza krùci mi siù w oku. W moich trochù póŚniejszych młodych
latach ogromnå furorù robił «Podwieczorek przy mikrofonie», a jeszcze póŚniej «Popołudnie
z młodoĻciå»” (jd).
„Był czas, gdy wszyscy słuchali «60 minut na godzinù»” (LP). „Potem zaĻ była
«Powtórka z rozrywki, z rozrywki powtórka, słuchajå jej biura, słuchajå podwórka...».
Uwielbiałem opowiadania Marcina Wolskiego; nie raz siù uĻmiałem do bólu” (mamut). „A
wczeĻniej, gdy byliĻcie szkrabami, było coĻ jeszcze lepszego na Trójce: «Ilustrowany
Tygodnik Rozrywkowy» (ITR)” (jd). „Było najpierw ITR, potem IMA (Ilustrowany Magazyn
Autorów), a potem «60 minut na godzinù»” (Zbyszek).
„Uwielbiałem słuchaç radia. Gdy byłem bardzo mały, to słuchałem o siódmej wieczorem
audycji «Radio Dzieciom». Zdaje siù, Ŝe to był Program I; Ļwietne to były bajki i niezły
ubaw. PóŚniej słuchałem «60 minut na godzinù», wspomnianå «Powtórkù z rozrywki»,
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jeszcze póŚniej jakieĻ tam kryminałki w stylu radiowego wydania teatru «Kobra», no i
oczywiĻcie «Lato z radiem» co lato” (mamut).
„Nie miałem takiego «kołchoŚnika», o którym pisał Zbyszek, ale w såsiednim domu (pod
25) było toto zainstalowane. U nas grało zielonookie radio marki Strassfurt z tych ówczeĻnie
dobrych Niemiec, vel NRD-ówka. Miało tù zaletù, Ŝe posiadało wszystkie pasma
czùstotliwoĻci, z pełnymi krótkimi, co zapewniało dostùp do róŜnorakich Śródeł informacji,
takŜe z tych ówczeĻnie złych Niemiec” (ak).
Radziunowie
StaĻ, Bogusia, Zdzisiek (zwany DzidŚkiem) i Jurek (zwany Szczurem). Mieszkali na Alei
Przyjaciół 38, na samej górze. Ich ojciec utopił siù w Jeziorze Długim, przez głupotù i
wódeczkù. Cała dzielnica obserwowała z bólem poszukiwania jego ciała. „Było wtedy duŜo
straŜaków, wojska i ktoĻ puĻcił na wodù chleb ze Ļwieczkå” (LP). Mama Radziunowa była
chyba siostrå mamy Kierkiewiczowej. Z Bogusiå do dziĻ widuje siù BoŜenna.
Rajd Monte Carlo
„GdzieĻ na przełomie lat 60-tych i 70-tych trasa Rajdu Monte Carlo wiodła równieŜ przez
Olsztyn. Zawodnicy wyjeŜdŜali z Olsztyna szoså na Moråg, a poniewaŜ ulica Bałtycka była
akurat w remoncie (na wysokoĻci dzisiejszego Elektronika), to cała ekipa przejechała
kawałkiem Alei Przyjaciół, Morskå i kawałkiem ulicy Rybaki. Ja wraz z kolegami
usadowiłem siù na wylocie Morskiej na górce «Zajåc», i podziwialiĻmy wszystkie
samochody. Nie muszù dodawaç, Ŝe byliĻmy niezmiernie podnieceni i dumni, Ŝe Rajd Monte
Carlo wiedzie naszymi ulicami” (DD).
Rajstopy
Mawiało siù na to takŜe „rajtuzy”. „Pamiùtam, iŜ spora czùĻç chłopców nosiła w
przedszkolu coĻ w rodzaju właĻnie rajstop. PóŚniej, gdy odrobinù podroĻli, nie było juŜ mowy
o nałoŜeniu tych rajstop, poniewaŜ to «tylko dziewczyny chodzå w rajstopach», i Ŝadna siła
na tej ziemi nie była w stanie zmusiç na przykład mnie do ich załoŜenia. Nawet prawdziwie
mùskie kalesony stały siù dla mnie przez to znienawidzonå czùĻciå garderoby. Minùły długie
lata zanim zdecydowałem siù coĻ takiego na tyłek nałoŜyç, i bardzo je wtedy doceniłem (mam
na myĻli kalesony, nie rajstopy). CóŜ, człowiek mådrzeje (w zasadzie) z wiekiem” (mamut).
„Chłopcy w tych rajstopkach rzeczywiĻcie wyglådali satyrycznie, ale wtedy niewiele
wszyscy mieliĻmy do powiedzenia w zakresie ubioru” (nat).
„Chłopcy w przedszkolu wyglådali w tych rajstopkach jak mùskie baletnice z Teatru
Bolszoj. Wiùc oczywiĻcie kaŜdy chłopak bronił sie przed załoŜeniem tego” (Fredek).
Raksimowiczowie
„Mieszkali w tym samym domu, co pani Ciołkowska, czyli w nauczycielskim, zaraz przy
szkole. Moja mama znała i pamiùta syna Julii Raksimowicz – Rajmunda. Ja znałam Juliù, bo
przychodziła czùsto do mojej babci. Rajmund Raksimowicz, gdy juŜ studiował w Warszawie
archeologiù, to wyjechał na kilka dni na obóz wojskowy do Mrågowa. Tam z kolegami
którejĻ nocy «poŜyczyli» czołg i wyjechali nim na miasto. Wszystko byłoby dobrze, gdyby
nie fakt, Ŝe wjechali w jakåĻ uliczkù, z której niestety nie mogli juŜ wyjechaç. Na dodatek
skådĻ wytrzasnùli szkielet ludzki (wiecie, taki uŜywany na lekcjach biologii) i go w tym
czołgu zostawili. WyobraŜacie sobie, jaka potem była afera. Rajmund prawie Ŝe wyleciał z
uniwerku, był przed sådem wojskowym itp. itd. Dzisiaj Rajmund chyba nadal mieszka na
Bursztynowej; tam jemu i jego bratu Maurycemu ich ojciec Józef wybudował dom” (mr).
RasteĤscy
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WłaĻciciele pierwszej nowoczesnej willi w okolicy Jeziora Długiego. Powstała ta willa
chyba w połowie lat 60-tych i ma adres Aleja Przyjaciół 1. Trzeba przyznaç, Ŝe doĻç szybko
została zaakceptowana i wpisała siù w atmosferù dzielnicy. Na placyku przy RasteĤskich był
waŜny punkt zborny podwórkowych grup towarzyskich.
„Willa RasteĤskiego faktycznie była pierwsza z nowych domów na osiedlu. Nowych, to
znaczy takich, jakie budowano póŚniej na Bursztynowej, Koralowej, Al. RóŜ, czùĻciowo na
Rybakach” (WSKH).
„Po Ļmierci RasteĤskiego dom został sprzedany nowym właĻcicielom, których jednak nie
znam nawet z widzenia” (Zbyszek).
Redykajny
„Namawiam do odwiedzenia miejsca, gdzie dzisiaj byłem na spacerze z dzieciakami. Nic
siù tam nie zmieniło od 30 lat. To najbardziej dzikie miejsce, jakie znam w odległoĻci kilku
kilometrów od Jeziora Długiego. Chodzi o wåwóz koło wsi Redykajny. Trzeba iĻç prawym
brzegiem Łyny 300 m. za mostem. Jako chłopakowi kojarzyło mi siù to miejsce z ksiåŜkå
«Łowcy Wilków». DziĻ byłem znowu tym samym chłopakiem, co w latach siódemkowania.
Miejsce super, a najwaŜniejsze, Ŝe na moich dzieciakach zrobiło równie wielkie wraŜenie”
(DD).
Rek Irek
Kolega z klasy DD i T.B.
„Od szóstej klasy za gadulstwo musiałam siedzieç z Irkiem w jednej ławce, w Ļrodkowym
rzùdzie, przeznaczonym dla samych chłopców! Ach, jaka to była kara! Potem cztery lata w
LO 2 teŜ przesiedzieliĻmy razem” (T.B.).
„Kilka lat temu Irek był szefem Urzùdu Pracy (lub coĻ koło tego). Ja go pamiùtam z
zupełnie innej beczki. W podstawówce był jeden sezon całkiem powaŜnej wojny pomiùdzy
Osiedlem nad Jeziorem Długim, a tak zwanym «Złodziejowem» (to domki przy ulicach o
kolorowych nazwach: Biała, RóŜowa...). Kilkudziesiùciu chłopaków całkiem powaŜnie tłukło
siù na wyznaczonym terenie nad Jeziorem Likuskim. Irek i ja byliĻmy we wrogich obozach.
Walka była z zasadami (nie wolno było mieç proc). Na moje nieszczùĻcie dostałem siù do
niewoli; Irek mnie pilnował, a w pewnym momencie mówi: Danek, schowaj procù, bo ci z
nogawki wystaje! Były to duŜe bitwy, ale co najwaŜniejsze nie przenosiły siù na teren osiedla
i szkoły. To były czasy, gdy czuliĻmy siù na naszym osiedlu całkiem bezpiecznie i swojsko
(oberwaç moŜna było dopiero na terenie SP 14, czyli za tunelem)” (DD).
Religia
„Pierwsze lekcje religii miałem w wieŜy katedry. Bardzo lubiłem właziç po tych wåskich
schodkach na górù. Potem, sam nie wiem z jakiego powodu, przeniesiono nas na lekcje do
Garnizonowego. Nie na długo, na dwa, moŜe trzy lata, a póŚniej znów wróciliĻmy do katedry,
ale juŜ nie do budynku koĻcioła, tylko na dół, do kurii. Pamiùtam jak czùsto w Garnizonowym
czekaliĻmy na zewnåtrz na ksiùdza. Czasami nudzåc siù biegaliĻmy wokół budynku. Jedna z
dziewczåt skakała kiedyĻ na klapie od włazu na wùgiel i koks, no i właz puĻcił. Dziewczyna z
krzykiem wpadła do wnùtrza wlotu. Wyciågali jå stamtåd umorusanå i poobijanå, ale bardziej
ucierpiała jej duma niŜ ciało. Cała klasa religii ryczała ze Ļmiechu, ksiådz teŜ, mimo iŜ
próbował utrzymaç surowa minù” (mamut).
„Ja prawie cały czas chodziłem na religiù do Garnizonowego. Stary ksiådz Galeza był
strasznie konserwatywny. Był teŜ wtedy taki młody ksiådz, który jak na tamte czasy miał
poglådy niemal rewolucyjne. Do katedry chodziliĻmy dopiero chyba w siódmej i ósmej klasie
na naukù przed bierzmowaniem” (Fredek).
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„U mnie religia w pierwszej i drugiej klasie była w szkole, z paniå katechetkå. W
nastùpnych klasach chodziliĻmy juŜ do katedry do ksiùdza Wojtunika; w ostatnich klasach
zajùcia odbywały siù w sali na ulicy Szrajbera” (Iwona).
Resoraki
MaleĤkie metalowe modele samochodów, uwielbiane prze chłopaków z młodszych klas,
choç klasy starsze teŜ nie pogardziły dobrym resorakiem.
„Bardzo dawno temu Jurek Lewandowski dostał chyba pierwszego na Alei Przyjaciół
resoraka albo inaczej ŜelaŚniaka (bo i tak siù kiedyĻ nazywało autka metalowe). Było to
wielkie wydarzenie, bo ten samochodzik bardzo duŜo potrafił. Otwierały siù w nim drzwi i
klapy, mało tego – miał jakieĻ osłony, które wychodziły z przodu i z tyłu, jak gdyby ochrony
kuloodporne. Pamiùtam zgromadzenia chłopaków przed domem Alei Przyjaciół 32 z powodu
tej zabawki. Nieco póŚniej ja i Mirek Chłopik przychodziliĻmy do KrzyĻka, siostrzeĤca Jurka
Lewandowskiego, pobawiç siù (miał wtedy białe, chyba krùcone włosy), ale ten ŜelaŚniak,
choç ciågle istniał, był juŜ wtedy tylko wrakiem” (LP).
„Resorak opisywany przez Leszka naleŜał od pewnego momentu do mnie. Miałem
nieprawdopodobnå satysfakcjù, kiedy koledzy Jurka L. (brata mojej mamy, starszego ode
mnie o ponad 10 lat) oglådali go z duŜym znawstwem i niekłamanym zachwytem. Niedługo
potem, około roku 1974, narodził siù sport uprawiany przez nas potem jeszcze z dziesiùç lat,
czyli wyĻcigi resoraków. Najlepsze warunki były u Mirka Chłopika i u mnie. Domy nasze
stały bowiem na sporej skarpie, a wzdłuŜ nich, przez całå długoĻç ciågnùły siù betonowe
odpływy deszczówki. Takie rynny. W nich to odbywały siù najprawdziwsze zawody.
Najszybszy na dzielnicy był Matchbox Piotrka T. Do dziĻ go dokładnie pamiùtam, był
seledynowy. Potem wprowadziliĻmy specjalny nowy paragraf do regulaminu zawodów, Ŝeby
go do wyĻcigów nie dopuszczaç” (Krzysiek).
Richardson Magda
Czyli mr (takŜe mr2 i mags). Chodziła do Siódemki w latach 1978-85, mieszkała u
dziadków (Tùgowskich) na Al. Przyjaciół 39. W 1985, po Ļmierci dziadków, wyjechała do
Londynu i tam teraz mieszka. Oto jej parù słów o sobie: „Pracujù jako analityk w Moody's
(rating agency – nie wiem jak to siù po polsku nazywa). Mam za sobå studia z ekonomii
finansowej, czyli wszystkie te paskudztwa jak matematyka, ekonometria, micro & macro
ekonomia, statystyka itp., itd. Dzieci nie mam, mùŜa teŜ nie. W zeszłym roku po siedmiu
latach rozeszłam siù ze swoim chłopakiem. Mieszkam w Docklands (dzielnica Londynu) w
przerobionym koĻciele. Tak, tak, dobrze przeczytaliĻcie. Tutejszy naród, raczej pogaĤski, do
koĻciołów nieczùsto chodzi, wiùc koĻcioły så sprzedawane i najczùĻciej przerabiane na
mieszkania. Moody's to instytucja, która nadaje firmom, projektom, krajom tak zwane credit
rating na podstawie ich finansowych danych. Na podstawie kodu, jaki my nadajemy wiesz,
czy inwestycja w dany projekt lub firmù ma sens, czy teŜ nie, jakie jest prawdopodobieĤstwo,
Ŝe nic na swojej inwestycji nie zarobisz itp., itd... Moody's ratings så rozpoznawane na całym
Ļwiecie ”. Jednak ostatnio (rok 2005) mr zmieniła pracù i – jak pisze – „trochù Ŝycie
prywatne”.
„Wyjechałam z Olsztyna w siodmej klasie i od tego czasu mieszkam cały czas w
Londynie. Załatwianie wszystkich formalnoĻci dla mnie zajùło parù lat, bo mama wszystko
załatwiala legalnie. Ostatni raz byłam w Olsztynie na weekend w 1996 roku. A oto co mama
mi przed chwilå opowiedziała o swoich latach szkolnych: do I-szej klasy chodziłam na
Wyzwolenia. Nikt litoĻci wtedy nie miał nad 7-letnim dzieckiem i zasuwałam całå tù drogù
pod gorkù lub jeŚdziłam tramwajem. Do II-giej klasy chodziłam na Bałtyckå, tam przy
poczcie. Do III i IV klasy w pobliŜu planetarium, gdzieĻ przy sadach. Potem otworzyli
wreszcie Siódemkù, i tam chodziłam od V do VII klasy, ale w miùdzyczasie 7-kù remontowali
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i chodziliĻmy po południu do tej nowej szkoly przy Dworcu Zachodnim (mama z pewnoĻciå
ma na myĻli 14-kù)” (mr).
Rocznica Rewolucji PaŚdziernikowej
„ĺwiùtowano jå w auli szkolnej w dniu 7 listopada. To nie był niestety dzieĤ wolny od
szkoły” (WSKH).
„W zwiåzku ze Ļwiùtem 7 listopada, to pamiùtam taki fajny plakat na betonowym słupie
na Bałtyckiej. Wydrukowane tam było «60 lat ZSRR», a rùcznie ktoĻ dopisał «i chwatit».
Drugi plakat zatytułowany «Lenin w paŚdzierniku» doczekał sie dopisku «koty w marcu». To
były Ļwiùta na miarù tamtych czasów” (ak).
„Tak, nie było mowy, Ŝeby przegapiç tù rocznicù. Z reguły w okresie tym zapychano
telewizjù filmami typu «Biały Ŝagiel» czy coĻ w tym stylu z rewolucyjnym podtekstem. A
ruskie naprodukowały przecieŜ tego tony. JuŜ nie bùdù wspominał o serialach czy filmach
wojennych typu «SiedemnaĻcie mgnieĤ wiosny», «Lecå Ŝurawie», «Moskwa nie płacze»,
«OpowieĻç o prawdziwym człowieku» itp. Czy siù chciało, czy nie chciało, to czasem coĻ
takiego z nudów siù obejrzało. Nieco póŚniej pojawiło sie równieŜ inne kino rosyjskie,
bardziej sensacyjne i odbiegajåce od tematów wojennych, ale praktyczne nigdy nie zatracało
ono swej politycznoĻci, i to nawet w niektórych produkcjach dla dzieci” (mamut).
„Ale najwspanialsze w tym dniu było deklamowanie przez uczniów wierszy rosyjskich na
akademiach. Ja z rosyjskiego najwiùcej, co osiågnåłem to było 2+, wiùc chyba dlatego ta
przyjemnoĻç jakoĻ mnie ominùła” (WSKH).
Rocznik 1965/66 (a trochù 1966/67)
Rocznik szczególny, bo ostatni, który koĤczył podstawówkù 7-klasowå
(wychowawczyniå była pani ElŜbieta Kraszewska). Było to zresztå jeszcze bardziej
skomlikowane: „Dzieci urodzone do czerwca mogły skonczyç szkołù podstawowå 7-klasowå
(i to był rocznik 1965/66), a urodzone w drugiej połowie roku musiały uczyç siù jeszcze rok
w podstawówce, juŜ w klasie ósmej (i to był rocznik 1966/67). Nie było teŜ wtedy naboru do
ogólniaków” (Iwona).
Oto skład rocznika 1965/1966, pełna lista absolwentów (najwiùkszå zasługù w jej
odtworzeniu ma gaga):
1. Ankudowicz Waldemar
2. Bujło GraŜyna
3. Czasnojç Andrzej
4. Czech Waldemar
5. DuszyĤska Irena
6. Fiedorowicz Zdzisław
7. Gaca Jerzy
8. JabłoĤska Maria
9. Jastrzùbska Agnieszka
10. Karmowski Jacek
11. Kirkiewicz ElŜbieta
12. Konicz Jerzy
13. Kruszewski Stanisław
14. Kulecka Wacława
15. MåczyĤski Kazimierz
16. MåczyĤski Ryszard
17. Mituniewicz Waldemar
18. Murawska Krystyna
19. Nerozoska Dorota
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20. Potocka BoŜena
21. Prokopowicz Mirosław
22. Rutkiewicz Juliusz
23. Staszewska Anna
24. Stolarczyk Andrzej
25. Sułecka Wanda
26. Wardaszko Mirosław
27. Wielechowska Danuta
28. Wiùckowski Edward
29. Wiùckowski Tadeusz
30. Wilk Halina
31. Wróblewski Wojciech
32. Zmitrowicz Lucyna
33. Zmysłowski Wiesław
34. śelenis Tadeusz.
Rogowska Helena
KoleŜanka nat; mieszkała na Bałtyckiej, blisko Urszuli MaliĤskiej, Fredka, mamuta i
Iwony.
Romanowska GraŜyna
Czyli słynna „Zuza”, koleŜanka T.B. Odbywały siù u niej jedne z pierwszych prywatek
przy adapterze „Bambino”. GraŜyna miała młodszå siostrù Małgosiù, z którå chodził przez
osiem lat do Siódemki LP. Prywatki u sióstr Romanowskich były słynne nawet poza obrùbem
Likus i Jeziora Długiego.
Romanowski K.
Kolega mamuta; mieszkał mniej wiùcej w połowie ulicy RóŜowej. „On miał chyba
ksywkù «Zezul», za sprawå okularów” (AD).
Rowery
Posiadanie roweru to było kiedyĻ moŜe nie to, co dziĻ posiadanie samochodu, ale coĻ z
tych okolic. Rower był nietani na ówczesne kieszenie, a i ich dostùpnoĻç w sklepach bywała
mocno ograniczona. Gdy wiùc juŜ ktoĻ miał rower, to hołubił go i doglådał nadzwyczaj.
„Około roku 1960 (był taki, prawie to pamiùtam) mój ojciec jakimĻ dziwnym zbiegiem
okolicznoĻci, który siù juŜ wiùcej nie powtórzył, wyjechał na kilka dni słuŜbowo do Belgii.
Przywiózł stamtåd swemu drogiemu i jedynemu maleĤstwu płci mùskiej rowerek. Rowerek
był Ļliczny. MaleĤki, bo dla maleĤkiego dziecka, i bardzo kolorowy, a przede wszystkim miał
niespotykane wówczas grube i (chyba) białe opony. W tamtych czasach jeĻli ktoĻ miał rower,
to był on standardowy, nie nazywał siù Bobo, ale w takim był stylu, i wystùpował w dwóch
kolorach: szarozielonym i szaroniebieskim. Gdy wychodziłem wiùc pojeŚdziç swoim
rowerkiem belgijskim, natychmiast zjawiał siù jakiĻ 20-osobowy tłum dzieciaków i kaŜde
chciało oczywiĻcie siù przejechaç, a ja ceniåc sobie ich zainteresowanie nie Ŝałowałem. To
przejeŜdŜanie trwało z godzinù i uczestniczyły w nim takŜe osobniki, które gdy siadały na
rowerku, to kolana miały wyŜej uszu. Gdy wreszcie wszystko siù odbyło i ja mogłem
pojeŚdziç, to z jednej strony byłem zadowolony, Ŝe wreszcie jeŜdŜù, ale z drugiej
rozpoczynały siù moje kolejne kłopoty. Ci co mieli rowery, wsiadali na te swoje Boba i
odjeŜdŜali mi, ja zaĻ bezradnie ich goniłem. Bezradnie, bo Ļliczny belgijski rower miał koła o
dobrå połowù mniejsze od zwykłego rowerka polskiego, wiùc byłem bez Ŝadnych szans w
wyĻcigach, przejaŜdŜkach i innych rowerowych przedsiùwziùciach. W sumie zazdroĻciłem po

165
cichu wszystkim tych zwykłych rowerków i była w tym głùboka sprawiedliwoĻç dziejowa.
Gdy wyjeŜdŜałem z Olsztyna rowerek komuĻ został odsprzedany, ale nie mam pojùcia komu”
(jd).
„Ja przeŜyłem podobnå historiù z rowerem marki Sprint. Był to jeden z pierwszych
rowerów młodzieŜowych z przerzutkami. Wszyscy chcieli jeŚdziç i tylko zmieniali biegi,
jedynie jakimĻ cudem nic siù nie zepsuło. Wydaje mi siù, Ŝe tym rowerem jeŚdziłem trzy lata,
a póŚniej zamieniłem go na składaka. Składaka ukradli. I tak skoĤczyła siù moja kadencja
rowerzysty, a nastała era auto-mechanicznych wynalazków” (LP).
„Mój pierwszy rower to był tzw. Polo-lux. Kupiłam go sobie za komunijne pieniåŜki.
Miał duŜå wykrzywionå kierownicù i długie, bardzo długie siodełko. Robiłam na tym rowerze
najróŜniejsze ewolucje do momentu, kiedy zachciało mi siù zjechaç po schodach obok sklepu
spoŜywczego. Tam naståpiła masakra, bo złamałam widełki, i koło pojechało do przodu, a ja
wylådowałam na schodach” (karolina).
„Moim pierwszym rowerem niedługo siù nacieszyłem, bo mi go pociågnùli przy Samie na
Jeziornej, ale nie było czego Ŝałowaç, bo to było cholerstwo składane, chyba robione pod
malucha” (Oczoper).
„Ja teŜ miałem Polo (Polo-lux, z trzema przerzutkami w torpedzie); to był całkiem ładny
rower. Te długie siodło (niezbyt wprawdzie wygodne), niklowane krótkie błotniki...
ZauwaŜyliĻcie, Ŝe wraca moda na takie rowery? W Arpisie stoi właĻnie Giant w takim stylu
(ponad 3 tysiåce zł.!). Ale przed tym Polo miałem, jak chyba wszyscy, śabù. To wyglådało
jak motor ŜuŜlowy. Miałem teŜ NRD-owskå hulajnogù. Była przepiùkna, w kolorze mosiådzu,
z siodełkiem i dwoma hamulcami, no i białe opony. Gdy juŜ miałem Polo, poszedłem kiedyĻ
do cyrku z mamå (tam gdzie był dawniej Tramp). Były pokazy akrobatycznej jazdy na
rowerze, popisy z ogniem, i takie tam inne, jak to zwykle w cyrku. Po powrocie diabeł (bo kto
mógł byç to inny) podszepnåł mi pewien «wspaniały» pomysł. Rower pewnego
łatwowiernego kolegi został owiniùty deficytowym papierem toaletowym, nastùpnie
podpaliłem go z tyłu, a koleĻ ruszył. Był wieczór, i im bardziej rower płonåł, tym koleĻ
szybciej jechał! A im szybciej jechał, tym wiùkszy był płomieĤ...” (miki).
„Ja teŜ miałem Polo-luxa. Legendarny rower. Chyba od razu po pierwszym tygodniu
pùkła mi w nim rama. Ojciec przyspawał takå trójkåtnå podpórkù, i od tego czasu, kaŜde
schody, czy w dół, czy w górù, pokonywałem jak po maĻle (szczególnie te koło Samu na
Jeziornej, bo tam chyba najchùtniej sobie skakałem po schodkach). Przednie koło trzeba było
przed skokiem trochù podrzuciç w górù i wszùdzie dawało siù wjechaç. KiedyĻ przed
kolejnym wyjazdem zostawiłem Polo-luxa na klatce schodowej w bloku (przed piwnicå) na
jakiĻ kwadrans, no i niestety Polo-lux zniknåł. Rozpacz była wielka. Nastùpnego ranka (ciågle
zrozpaczony) szedłem do Samu na poranne zakupy, a tu na Bałtyckiej jedzie facet na moim
rowerze (poznanym po przyspawanym trójkåtnym wzmocnieniu). Facet powiedział, Ŝe
znalazł rower nad Krzywym, gdzieĻ w krzakach, i właĻnie chce go odwieŚç na milicjù. No i
oddał mi ukochanego Polo-luxa. Potem go sprzedałem, a za uzyskane pieniådze kupiłem
scyzoryk, który mam do dziĻ, i gdy go uŜywam, to przypominam sobie mojego wspaniałego
Polo-luxa” (Fredek).
Rowniak Andrzej
RoŜnowscy
„Mieszkali za Kierkiewiczami w stronù szkoły, Aleja Przyjaciół chyba 37. Stary
RoŜnowski był lekarzem; byli bogaci, nawet mieli słuŜåcå. Był tam chłopak Janusz i
dziewczyna Ania. Na co dzieĤ nie zadawali siù z nami za bardzo, ale byli sympatyczni.
KiedyĻ Janusz podłåczył w garaŜu do wzmacniaczy dwie gitary elektryczne (tak, tak – miał
wzmacniacz i gitary) i pół godziny z kolegå pobrzdåkali dla całej ulicy. Było zachwycajåco,
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jakby Beatlesi przyjechali na Alejù Przyjaciół. Aniù poznałem póŚniej podczas licznych
podróŜy na trasie Olsztyn-Warszawa, nawet zaprosiła mnie do domu na herbatù; było bardzo
elegancko i niemal arystokratycznie, ale jej bratu (temu od gitary) przytrafiło siù straszne
nieszczùĻcie. Pojechał do Ameryki i tam siù utopił w basenie” (jd).
Z Januszem chodziła do klasy Iwona.
RóŜowicz Marcin
Mieszkał w budynku naprzeciw szkoły.
RuczyĤska Urszula
KoleŜanka z klasy Iwony i Ewy T.
Rura
„Na koĤcu górki-uliczki od biblioteki w stronù Jeziora Długiego był malutki półwysep, po
którym dziĻ nie ma juŜ Ļladu. Wychodziła tam pod wodå rura z kolektora burzowego z Alei
Przyjaciół. Woda w okolicy wypływu nie zamarzała zimå lub był tylko bardzo cienki lód.
Wiem o tej rurze, bo kiedyĻ polazłem niå w górù – do ulicy, potem «rakiem» do wyjĻcia
(przy ĻcieŜce nad Długim), i znowu przodem do jeziora. Rura wystawała wtedy trochù z
wody, bo był bardzo niski poziom wody. Wylazłem nieŚle ubłocony. To było latem (no i jakiĻ
spory czas temu!). Do dziĻ siù dziwiù, jak siù zmieĻciłem w tej rurze i skåd ten pomysł.
RównieŜ w tamtym miejscu «wodowaliĻmy» płonåcå Aurorù, zrobionå z «Małego
Modelarza». To w ogóle była popularna «dzieciùca» górka, nie to co «powaŜne» leĻne góry!”
(Zbyszek).
„Ja teŜ nie raz buszowałem w tych rurach kolektora burzowego. ByliĻmy w stanie z
kumplami wleŚç dosyç głùboko tym tunelem. Zdaje siù, Ŝe docieraliĻmy pod skrzyŜowanie
Alei Przyjaciół z Bałtyckå. Było tam takie rozwidlenie rur w trzech kierunkach. Rury robiły
siù tam teŜ jakieĻ mniejsze i brudniejsze, wiùc trochù mieliĻmy stracha. WchodziliĻmy przez
odwalone płyty komory usytuowanej tuŜ przy chodniku nad jeziorem, tam gdzie był
wspomniany cypel, którego juŜ nie ma. Była to Ļwietna kryjówka podczas róŜnych zabaw nad
jeziorem” (mamut).
„Rury idåce w las så trzy: dwie cienkie (po ok. 40 cm) z Czarnego do Długiego, i jedna
gruba na ok. 80-100 cm. Do Czarnego z Krzywego był naturalny dopływ, nie wiem czy poza
nim wkopali teŜ rury, choç na pewno jest ta pod nasypem kolejowym, a dalej moŜe teŜ, ale
nie mam pełnej jasnoĻci” (Zbyszek).
„Kwestia rury – fantastyczna. Nic nie wiedziałem o tych rurowych wùdrówkach, choç
cypelek pamiùtam jak najbardziej” (jd).
Rybaki
Piùkna ulica w kształcie półkola, łåczåcå siù w dwóch miejscach z Alejå Przyjaciół. Na
Rybakach znajduje siù przedszkole oraz przychodnia lekarska. Dawniej odbywały siù na niej
czùsto wyĻcigi rowerowe.
„DziĻ szczególnie na Rybakach duŜo domów wyglåda jak fortece: wysokie płoty i ostry
piesek w ogródku, ponad miarù głoĻno szczekajåcy na przechodniów. Ale ludzie bojå siù
włamaĤ, wiùc jest to doĻç naturalne” (Fredek). Pewnego sceptycyzmu Fredka wobec
dzisiejszych Rybaków nie podziela jednak Zbyszek, zdaniem którego „bardzo wypiùkniała
ulica Rybaki, aŜ przyjemnie popatrzeç” (Zbyszek).
Rybaki 31
Był tam kiedyĻ poŜar. Teraz jest tam całkiem inaczej wyglådajåcy budynek.
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Rybaki 33
Dom naroŜny (róg z Alejå Przyjaciół, obok Ŝółtego domu nauczycielskiego). Był tam (i
jest) duŜy sad. W zasadzie wszyscy chłopacy z dzielnicy wpadali tam na jabłka. Mieszkali
tam Dramowiczowie (m. 1). A na I piùtrze Litzowie.
RybczyĤskie
Siostry: Monika (starsza) i Agnieszka (młodsza), czyli Ryba starsza i ryba 696. Pierwsza
koĤczyła Siódemkù w 1978, a druga w 1983 (w jej klasie – to ciekawostka – było tylko osiem
dziewczyn).
Młodsza Ryba biegała kiedyĻ sportowo na Stadionie LeĻnym: „krótko bo krótko, ale
zawsze” (ryba696). Starsza Ryba chodziła do klasy z Fredkiem, a młodsza „z Fredka siostrå
Beatå, młodym Szwejkiem, Tomkiem KukliĤskim i jeszcze kilkoma fajnymi ludŚmi, a
mieszkałyĻmy na Białej, co moŜe poĻwiadczyç karolina” (ryba 696). Starsza ryba poza tym,
Ŝe jest starsza, jest takŜe wiùksza, i „dlatego młodsza ryba ma ksywkù «Chuda»” (Ryba
starsza). KiedyĻ Fredek kupił młodszej Rybie chomika.
„Monika była miesiåc temu w Olsztynie na zjeŚdzie klasy licealnej” (karolina).
„Od razu, korzystajåc z okazji, przepraszam młodszå Rybù za to, Ŝe jå uderzyłem ĻnieŜkå
w ucho. Przepraszam ciù, Ryba” (Cines).
Rybicki Wiesław
Kolega z klasy ak. Drugi, obok Andrzeja Pùczara, z tych, co to spóŚniali siù na lekcje
najczùĻciej, bo do szkoły mieli najbliŜej.
Rybol
„MoŜe ktoĻ pamiùta, Ŝe całe lata naprzeciw kawiarni Staromiejskiej był sklep rybny,
kiedyĻ bardzo stylowy. Przy wejĻciu było spore akwarium, w którym pływały ryby na
sprzedaŜ i moŜna było wskazaç swego wybraĤca na patelniù” (jd).
„Rybny sklep pamiùtam bardzo dobrze, nigdy nie mogłem znieĻç tego zapachu ryb” (LP).
Rysio (chyba Morawski)
Stały bywalec boiska szkolnego. „Rysio, zwany Głupim, był postaciå jak z bajki. Nawet
nie wiem, gdzie mieszkał, mimo Ŝe widywałem go w okolicach boiska niemal codziennie”
(Krzysiek).
Rysunki
Zwane takŜe Plastykå albo Wychowanie plastycznym.
„Jednym z moich ulubionych przedmiotów szkolnych była Plastyka. Uwielbiałem zawsze
rysowaç i malowaç. Byłem nawet w tym niezły. Zresztå do dziĻ mam powaŜne
zainteresowania zwiåzane ze sztukå, zwłaszcza malarstwem i rzeŚbå. Co wiùcej, sam swego
czasu próbowałem amatorsko swoich sił na obu polach. Przez krótki okres uczùszczałem do
Miejskiego Domu Kultury i Sztuki (tak to siù chyba nazywało, siedziba w centrum miasta),
który w tym okresie uległ poŜarowi i tymczasowo jego lokalizacjù umiejscowiono w
Elektroniku na Bałtyckiej. Dziùki wspaniałym wychowawcom uczåcym nas malowaç, miałem
wspaniałå zabawù i naukù sztuki. Brałem teŜ udział w kilku konkursach artystycznych.
Zajåłem nawet raz pierwsze miejsce na szczeblu wojewódzkim, poza tym parù miejsc drugich
oraz kilka wyróŜnieĤ na szczeblu krajowym. Dom Kultury jednak wyremontowano i niestety
na tym zakoĤczyło siù teŜ moje korzystanie z tej placówki; wyniosła siù z Elektronika. W
Siódemce jednak lekcje Plastyki teŜ były niezłe i nawet raz brałem równieŜ ståd udział w
konkursie artystycznym, chyba w piåtej czy szóstej klasie. Temat był dosyç typowo-polski:
«PiłeĻ? – Nie prowadŚ auta!». Wykonałem rysunek rozbitego auta, szczåtki rozsypane tu i
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ówdzie, i wszystko umieszczone w kieliszku. Pomysł był całkowicie mój. Rysunek
wykonałem tuszem, i wyszedł Ļwietnie. Nigdy jednak nie dowiedziałem siù o jego losach na
konkursie. Tym niemniej frajdù z narysowania go miałem ogromnå” (mamut).
RyŜ praŜony
Zwany takŜe ryŜem dmuchanym. Wyrafinowany w zasadzie słodycz. Wyrafinowany – bo
niezbyt słodki; słodycz – bo traktowany przez dzieciaki podobnie jak słodycze, a wiùc jako
atrakcja jedzeniowa.
„Ja uwielbiałem i jeszcze teraz uwielbiam polski ryŜ praŜony. Woreczek był chyba za
złotówkù. W lato kupiłem tego tyle, Ŝe w RAST’cie ze zdumieniem pytali, co chcù z tym
robiç. Ale po urlopie ryŜ siù szybko – nawet zbyt szybko – skoĤczył” (Fredek).
Rzeszotarska Basia
KoleŜanka z klasy Iwony i Ewy T.

S
Sajdowie
Rodzina Sajdów mieszkała na Alei Przyjaciół 29 pod numerem 1. Mieszkali tam ponad 10
lat, ale wyprowadzili siù w 1962. PóŚniej mieszkanie po Sajdach zajmowali Foksowie. U
Sajdów była trójka dzieciaków, bardzo aktywnych podwórkowo: chłopak (dziĻ ma 55 lat –
2005 r.), i dwie młodsze siostry. Druga (Irena) chodziły do klasy z Jolkå Wilk.
„Całkiem niedawno byłam na osiedlu na spacerze z najmłodszå Sajdównå. Ma na imiù
Irena i jest mojå mamå. Jej brat nie mieszka juŜ w Olsztynie, ale kiedy tylko przyjeŜdŜa, od
razu biegnie w tamte okolice. Widocznie to miejsce ma swojå moc” (A).
Sala gimnastyczna
Ciekawostkå Siódemki była (i jest do dzisiaj) miùdzy innymi sala gimnastyczna na II
piùtrze, a nie – jak to jest normalnie – na parterze.
„Sala gimnastyczna była i jest rzeczywiĻcie wspaniała. Jak bùdziecie tam kiedyĻ
przechodziç popatrzcie w górù: za oknami sali gimnastycznej jest taki murek (widaç go z
chodnika), i my po nim chodziliĻmy, przechodzåc w ten sposób z jednego okna sali do
drugiego. Jak nas kiedyĻ złapał na tym murku Filut, to mało nie dostał zawału. To było
naprawdù bardzo wysoko. Na szczùĻcie nigdy nikt nie spadł” (LP). „Dodam tylko, Ŝe numer z
gzymsem w wykonaniu LP był w oczach małolatów prawdziwå legendå dzielnicy”
(Krzysiek).
„A pamiùtacie drabinki na Ļcianie po prawej stronie od wejĻcia? Ja pamiùtam, kiedy je
zamontowali i wszyscy siù pchali, Ŝeby wisieç na nich do góry nogami. MoŜe to dawało nowå
perspektywù na Ļwiat? A za scenå w auli chodziło siù na «buzi» z aktualnym narzeczonym z
klasy. Czasami bywało tam tłoczno. Gdzie ta niewinna skromnoĻç?” (nat). „Nat poruszyła
ciekawy temat zakåtka zakochanych przy scenie. Poza tym było zdaje siù tak, Ŝe w ostatnich
klasach WF był juŜ oddzielnie dla dziewczyn i chłopaków. Po prawej stronie wspomnianego
zakåtka były pewne drzwi, zamkniùte na głucho, prowadzåce do schodów, a przez dziurkù w
tych drzwiach miało siù widok na ŜeĤskå czùĻç klasy!” (WSKH).
W trakcie naszych forumowych debat pojawił siù temat nowej sali gimnastycznej; temat
okazał siù goråcy i wzbudził burzliwå wymianù opinii. „Prawdopodobnie nowa sala ma byç
tam, gdzie så ŜuŜlowe boiska do koszykówki i siatkówki, ale tego nie wiem do koĤca i na
pewno” (WSKH). „Tego siù obawiałem, Ŝe pomysł nowej sali dotyczyç bùdzie terenu boisk
do siatkówki i koszykówki. Wiem, Ŝe ta sala by siù przydała, ale te boiska så tak piùkne i tak
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potrzebne dla całoĻci terenu za szkołå, Ŝe serce mi siù kroi. Nie ma jakiejĻ alternatywy?” (jd).
„WiadomoĻç o nowej sali jest absolutnie niepotwierdzona. Zasłyszana została tylko gdzieĻ
jednym uchem na ulicy. Terenu boisk moŜe rzeczywiĻcie szkoda, a miejsca przy szkole jest
przecieŜ duŜo. Mogłaby na przykład przylegaç do budynku, tam gdzie jest plac miùdzy szkołå
a boiskiem (WSKH). „A moim zdaniem niech budujå, tam siù i tak nic juŜ nie dzieje. MoŜe
dzieciaki trochù siù podciågnå w sporcie. Co innego, gdyby chcieli coĻ takiego zrobiç za
naszych czasów. Pewnie byĻmy skutecznie to storpedowali” (LP). „Boiska nie wolno ruszaç,
ale za boiskiem, tam gdzie siù biegało i skakało w dal, mogłaby powstaç nowa sala sportowa.
Nie musi byç bardzo wielka i droga, dach z drewnianej konstrukcji, Ļciany dopasowane do
stylu szkoły i osiedla. Wystarczy jedno pole do piłki rùcznej albo przynajmniej do siatkówki.
No i porzådne szatnie i jakieĻ prysznice” (Fredek). „Za naszych czasów to jakoĻ ta niewielka
sala gimnastyczna wystarczała. Zresztå mnie siù ona zawsze całkiem duŜa wydawała. Gdy
patrzyłem niedawno na zdjùcia z 50-lecia, to siù nadziwiç nie mogłem, Ŝe to dziĻ takie małe
siù wydaje. MoŜe to nie jest taki głupi pomysł, by wybudowaç wiùkszy obiekt sportowy na
miejscu boiska?” (mamut). MoŜe nie, ale na razie temat nowej sali jakoĻ siù
zdezaktualizował.
„Aula, bo i tak nazywano salù gimnastycznå, wydawała siù zawsze duŜa, tym bardziej, Ŝe
na akademiach, które tam siù odbywały, wszyscy uczniowie mieĻcili siù bez problemu i Iza
Schuetz (dziĻ Trojanowska) miała gdzie i komu siù zaprezentowaç. Ja zresztå teŜ
wystùpowałem i jakiĻ rewolucyjny kawałek do dziĻ mi chodzi po głowie” (Zbyszek).
„Przebieralnie były kiedyĻ tylko w auli, na peryferii (po prawej i lewej stronie sceny). Nie
pamiùtam juŜ, gdzie dziewczyny siù wtedy przebierały (moŜe chłopcy po prawej, a
dziewczyny po lewej stronie sceny?). A prysznica wtedy w ogóle nie było lub siù z niego nie
korzystało. MoŜna było w łazience najwyŜej rùce i twarz umyç” (Fredek). „Te prysznice,
których prawie nie było, bo właĻciwie nie były wykorzystywane, teŜ mi do dziĻ chodzå po
głowie. Chyba były takie jak w wojsku, to znaczy: podwieszone pod sufitem rury, a na nich
prysznice otwierane i zamykane za pociågniùciem specjalnymi łaĤcuszkami” (WSKH).
„Precyzujù: prysznice były w pomieszczeniach obok sali gimnastycznej. Tam gdzie były
pracownie wychowania plastycznego Pani Cejko, w jakiejĻ bocznej salce. Niestety, prysznice
były nie do uŜytku, bo juŜ wtedy to pomieszczenie było uŜywane w innym celu. Zdaje siù, Ŝe
Cejko i inne panie popijały tam sobie kawkù przy papierosku” (Fredek).
„Czy wiecie, Ŝe sala nadal ma swoich wielbicieli? Grywamy tam w siatkù. Skład to m. in.
Wojtek B. z Morskiej, Marek G. z poczåtku AP, Piotrek T. i ja, obaj teŜ z AP (32 i 34), tyle Ŝe
od dawna juŜ poza dzielnicå (rok ukoĤczenia SP 7 – 1982). Powiem wam, Ŝe nadal fajna jest
ta salka, choç siatkówka w niej to rzecz doĻç karkołomna, gdyŜ sala jest bardzo niska. KiedyĻ
rzeczywiĻcie wydawała siù duŜo wiùksza” (Krzysiek). „Na sali çwiczyli teŜ dŜudocy, i moŜe
jeszcze çwiczå” (Zbyszek).
W roku 2006 mieliĻmy kolejnå turù zapowiedzi i wieĻci, Ŝe gdzieĻ ktoĻ kombinuje
budowù nowej sali:
„WłaĻnie dowiedziałem siù z PEWNEGO Śródełka, Ŝe ruszył na powaŜnie temat budowy
nowej sali gimnastycznej przy naszej szkole. Z relacji mojego Informatora wynika, Ŝe
pierwsze koncepcje przewidujå postawienie sali w miejscu, gdzie kiedyĻ było wyjĻcie
zapasowe ze schronu. MyĻle, Ŝe jest w tym duŜo prawdy, bo ostatnio władze Olsztyna zaczùły
chyba inwestowaç w szkoły podstawowe. Przykładem jest rozpoczùcie w tym roku budowy
pływalni (niecka basenu ma mieç wymiar 8x25m) i sali sportowej (powierzchnia boiska
15x25m z widowniå na 200 osób) przy szkole nr. 10. Miejmy nadziejù, Ŝe sala w naszej
szkole bùdzie tak samo okazała, a moŜe i na basen wystarczy. Pozdrawiam” (mir-mur).
„Czekamy na jakies oficjalne potwierdzenia. Bo do tej pory ten temat wypływal kilka
razy, ale zawsze okazywał siù bajkå” (WSKH).
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„Temat budowy sali gimnastycznej ciågnie siù od czasów dyrektorskich Karola Ziùtka; co
jakiĻ czas jest na tapecie i ciågle przekładany na kolejne lata. W dniu dzisiejszym
informowałam siù u Ŝródła i wynika z tego, Ŝe w tym roku moŜe zostanie opracowany projekt,
bo do tej pory istniał projekt przedwstùpny. Mówi siù o dobudowaniu skrzydła w linii prostej
w kierunku ogródka szkolnego albo teŜ nie wyklucza siù budowy w kierunku Domu
Nauczycielskiego. Na razie nie ma mowy o potwierdzeniu oficjalnym, bo ciågle nic w tej
sprawie nie ma pewnego” (gaga).
Samochody
We wczesnych latach 60-tych, gdy na Alejù Przyjaciół wjeŜdŜał jakiĻ samochód, to było
to juŜ powaŜnym wydarzeniem. Na jezdni grywało siù w piłkù, maluchy jeŚdziły rowerami,
zabawy w chowanego i berka nie bardzo liczyły siù z ulicå, co było powodem moŜe
nielicznych, ale tragicznych czasem wypadków. Niewiele zmieniło siù równieŜ w latach 70tych, dlatego zapadła niektórym w pamiùç ciùŜarówka, która raz dziennie, o podobnej porze
przyjeŜdŜała do sklepu. Tym niemniej liczni byli w naszej okolicy miłoĻnicy czy nawet
maniacy motoryzacji, a niektórym udawało siù zostaç właĻcicielami najprawdziwszych
samochodów.
„Mój dziadek około roku 1966-67 stał siù – na skutek zdumiewajåcego zbiegu
okolicznoĻci – właĻcicielem nowiutkiego samochodu Syrena. Wtedy to było coĻ
nadzwyczajnego. Prawie nikt nie miał samochodu w naszej okolicy; jednymi z nielicznych
byli Wùgrzynowie i Krajewscy. Pierwszy plan był taki, Ŝe oczywiĻcie ta Syrena bùdzie
sprzedana, nikt nie sådził, by dziadek miał niå jeŚdziç. Po pierwsze, dziadek miał trzy klasy
szkoły powszechnej, no a z samochodem łåczå siù róŜne sprawy zwiåzane ze sporo wyŜszym
jednak wykształceniem; po drugie, dziadek był osobå impulsywnå i gwałtownå, co teŜ nie
sprzyja jeŜdŜeniu samochodem (choç dziĻ uwaŜa siù chyba inaczej); po trzecie, był juŜ
wiekowy. Tymczasem dziadek oznajmił babci, Ŝe ma zamiar robiç prawo jazdy, a potem
jeŚdziç tå Syrenkå. Babcia całe noce płakała, ale nic nie mogła poradziç. Liczyła na to, Ŝe
dziadek padnie na kursie prawa jazdy i na egzaminie. Ale tu dziadek wykazał nadzwyczajny
spryt, wikłajåc mnie w całe przedsiùwziùcie. OtóŜ zapisał siù na kurs w lipcu, gdy ja
przyjechałem – jak zawsze – na wakacje, no i zabierał mnie na te wykłady na kursie, gdzie
musiałem mu wszystko notowaç, rysowaç i jeszcze póŚniej objaĻniaç. Wszystkim opowiadał,
Ŝe jestem jego sekretarzem, choç byłem trochù dziwnym sekretarzem, bo miałem wtedy jakieĻ
dwanaĻcie lat. Ten kurs odbywał siù po południu i wieczorami, i gdy ja skrobałem w zeszycie,
to dziadek – który przychodził na ten kurs po pracy – słodko sobie spał, pochrapujåc czasem
ostro, co jednak po pewnym czasie wszyscy zaakceptowali. Ale ja byłem wĻciekły;
uwaŜałem, Ŝe dziadek mnie kompromituje, a co najgorsze, nastùpnego dnia po wykładach
musiałem wszystkie notatki przepisywaç w domu duŜymi i ładnymi literami (Ŝeby dziadek
odczytał) w innym zeszycie. WyobraŜacie to sobie? Na podwórku chłopaki, a ja siedzù i piszù
(przepisujù!) o pracy silnika dwusuwowego i o tym, gdzie jest zakaz wyprzedzania, i do
wszystkiego jeszcze rysunki, a ja nie znoszù rysowaç. Potem zaczùły siù jazdy i babcia miała
nadziejù, Ŝe tutaj dziadek polegnie juŜ nieodwołalnie. Instruktorem od jazdy był jakiĻ cham,
który na wszystkich darł mordù i wszyscy siù go bali. No i dziadek któregoĻ dnia nie zdzierŜył
i po kolejnych chamskich uwagach wysiadł z samochodu na Ļrodku ulicy w okolicach ratusza
ze słowami «jedŚ sobie sam skurwysynu». WieĻç siù rozniosła o incydencie i dziadek stał siù
bohaterem kursu. Co wiùcej, instruktor przeŜył jakiĻ przełom, stał siù bardziej ludzki, a na
uroczystoĻci koĤczåcej kurs podszedł do dziadka i niemal podziùkował mu za to, co siù stało.
W sumie dziadek, choç chyba ledwo jeŚdził, dostał prawo jazdy. Wynajåł garaŜ koło
przystanku, rano tam szedł i Syrenkå jechał do pracy, wzbudzajåc podziw i zazdroĻç. Ale
jeŚdził raczej beznadziejnie, ciågle coĻ obijał, i gdy kiedyĻ pojechali z babciå z wizytå na
rodzinnå wieĻ, bez powodu wylådował na dachu w rowie, no i wtedy babcia zrobiła takå
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awanturù, Ŝe po powrocie całå tù Syrenkù dziadek sprzedał. Miał za to wspomnienia z tego
wszystkiego na całe pozostałe Ŝycie. Ja teŜ” (jd).
„Moi rodzice teŜ mieli Syrenkù, najbardziej Ŝółtå, jaka mogła byç. UjeŜdŜaliĻmy jå z
bratem. Tata nie kwapił siù za bardzo do jazdy. To był model 105 L, z normalnymi drzwiami,
juŜ bez kurochwytu! Jak siù miało pojùcie, kawałek drutu i kilka narzùdzi to nie było, Ŝeby
gdzieĻ nie dojechała. Pamiùtam, Ŝe kiedyĻ zimå przyjechałem z Dobrego Miasta na drucie
zamiast tulejek przegubu (wziåł i siù rozsypał), ale trzeba było mieç drut i wiedzieç gdzie
wsadziç (ja miałem i wiedziałem)! Tym niemniej namiot w bagaŜniku teŜ woziłem na wszelki
wypadek...” (Zbyszek).
„Z ciekawostek samochodowych: był drewniany samochód P-70, chyba pod 17-tkå, a
nawet pamiùtam z zamierzchłej przeszłoĻci pojazd koloru czarnego, chyba coĻ francuskiego, z
kierunkowskazami w formie czerwonych strzałek wykładanych ze Ļrodkowego słupka
pomiùdzy drzwiami” (ak).
W póŚniejszych latach sporo siù zmieniło: „Dobrze pamiùtam jazdù «wypoŜyczonå»
taksówkå ojca. Pewnie AD teŜ pamiùta, bo miał w tym procederze niezły udział i tylko dziùki
jego refleksowi i dłuuuuuugim rùkom merc był cały. A wszystko przez to, Ŝe jak
wstawialiĻmy auto do garaŜu, to nim zdåŜyłam otworzyç garaŜ, to samochód zaczåł jechaç na
dół, na szczùĻcie AD zdåŜył złapaç hamulec! W koĤcu tata sfinansował mi prawko, bo mu siù
córka rozbijała po mieĻcie bez papierów. Po latach, gdy mu opowiedziałam tù historiù z
mercem, to kazał mi przysiùgaç, Ŝe to wymyĻliłam” (zenobiab).
Saturatory
W latach 60-tych i 70-tych waŜnym Ļrodkiem budowania odpornoĻci organizmu na
zarazki były saturatory z wodå sodowå (w ĺródmieĻciu) pitå ze wspólnej, lekko płukanej
szklanki (woda sodowa 20 gr., z sokiem 50). PóŚniej pojawiły siù automaty (chyba ruskiego
pochodzenia) ze szklankå na łaĤcuszku; ostatni taki saturator był pod PDT.
Schron
Znajduje siù miùdzy budynkiem szkoły a boiskiem, trochù w stronù Domu
Nauczycielskiego; jest to schron jak najprawdziwszy.
Secewicz Tomek
Kolega z klasy AD i mamuta. Od poczåtku słusznie podejrzewano, Ŝe to on jest mirmurem. Wprawdzie chwilù siù wypierał, ale było to tylko dla kilku chwil droczenia siù. Fakty
i skojarzenia były jednoznaczne.
„Dla tych, którzy Tomka nie znajå dodam, Ŝe mieszkał w ciekawym i przydatnym
miejscu. Swego czasu budowaliĻmy z Serkiem na ZPT peryskopy, no i trzeba było
skonstruowany sprzùt wypróbowaç, a wydało nam siù, Ŝe zarówno ogród, jak i jezioro så
miejscami zbyt banalnymi. Dlatego właĻnie postanowiliĻmy wykorzystaç połoŜenie domu
Tomka, naprzeciwko którego był gabinet ginekologiczny. ZamierzaliĻmy właĻnie
poobserwowaç ginekologa z naprzeciwka. Za duŜo nie widzieliĻmy, ale sam fakt, Ŝe majåc 13
lat mieliĻmy szanse zobaczyç «samolot» fascynował nas i potwierdzał przydatnoĻç fachu
Serka oraz umiejùtnoĻci, których nas uczył” (AD).
Servovit
Popularny i – jak dziĻ naleŜałoby powiedzieç – kultowy napój młodzieŜowy w latach 70tych. Piło siù go w wieku, w którym jeszcze nie piło siù piwa. Smakował Ļwietnie na przykład
z samym chlebem kupowanym w çwiartkach.
„Jednym z moich bardziej ulubionych napojów był servovit, zwany takŜe potocznie
kwasem chlebowym. Sprzedawany był w formacie wiùkszych butelek do kefiru i ze srebrnym
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kapslem z folii aluminiowej. Choç czasem pamiùç mi podpowiada, Ŝe ten kapsel był raczej
koloru miedzianego” (mamut).
„Czy servovit to było to samo co maĻlanka?” (nat). „Nie, servovit był jeszcze gorszy od
maĻlanki. Taka bråzowa podejrzana ciecz” (LP).
„Wiecie, gdzie moŜna w dzisiejszych czasach napiç siù servovitu? W Wilnie! Ten sam
smak pod oficjalnå nazwå «kwas chlebowy». Jest w sklepach, ale teŜ podaje siù go w dobrych
restauracjach, np. do cepelinów. Byłem tam wiosnå i nadal tùskniù” (miki).
Sùdrowski Janusz
Czyli Dziad. Rocznik 1983/84.
Siedem
Cyfra i liczba siedem (7) znane så nie tylko z powodu szkoły podstawowej na Alei
Przyjaciół w Olsztynie. Oto inne słynne «siódemki»:
7 Grzechów Głównych
7 Cudów ĺwiata
7-miu Samurajów
7-miu Wspaniałych
7-miu Krasnoludków i królewna ĺnieŜka
7-mio Letnia Wojna
7 Dni w Tygodniu
7 Kontynentów
7UP
7-miomilowe Buty
Za 7-mioma Górami, za 7-mioma Morzami (Lasami, Rzekami)
Pro 7 (Kanal TV)
W 77 Dni Dookoła ĺwiata
7-ma Pieczùç
Blake's Seven (7) Brides for Seven (7) Brothers
007 – James Bond
7 Dziewczåt z Albatrosa.
7 Wzgórz Rzymu
7-dmiu Mùdrców Greckich
7-mioletnia podstawówka (zanim stała siù 8-mioletnia)
7-me Niebo (Religijna kosmologia Ŝydowska, a takŜe muzułmaĤska, wyróŜniała siedem
nieb. Siódme niebo jest najwyŜsze i najdoskonalsze. Jest siedzibå Jahwe lub Allaha. Panuje
tam wieczna jasnoĻç, radoĻç i szczùĻliwoĻç)
„Szatan z siódmej (7) klasy” Kornela MakuszyĤskiego
„Siedem (7) bram Jerozolimy” Krzysztofa Pendereckiego
7-naĻcie MgnieĤ Wiosny
Polska - Haiti 7:0 (1974 Mistrzostwa ĺwiata)
07 ZgłoĻ siù – porucznik Borewicz
W wieku 7-miu lat rozpoczyna siù naukù szkolnå (nat, jd, Fredek, mamut).
Siemieniukowie
Andrzej i Robert; koledzy Fredka.
Sikowskie
Siostry. KoleŜanki z klasy Fredka i LP.
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„Dostałem numer telefonu od UĻki. Mieszka z mùŜem i synem w Koloni. Dorka teŜ
«mùŜata» i «dzieciata», i mieszka gdzieĻ w pobliŜu Leverkusen” (Fredek).
Siweccy
Bracia. Mieszkali w okolicach CPN. Sporo wiadomo o Januszu (johninm), który sam o
sobie to i owo napisał:
„Och, jak chciałbym właĻnie teraz przyjechaç. Zmarł mój ojciec i w najbliŜszych dniach
bùdzie jego pogrzeb (w poniedzialek msza na Morskiej ). Ale zbyt duŜo spraw by siù tu
zawaliło, gdybym teraz przyleciał. Ogromnie jest mi przykro...
Z Polski dałem «dyla» w 1979. Pamietam dobrze Alana, D.D., Terese F., braci
Jelewskich, Ciołkowskich i wiele inych osób. Młodszego Pileckiego spotkalem w... San
Diego. JeŚdził na taxi. Miał trochù kompleks starszego brata – chodziło o PIGO, ma siù
rozumieç. PóŚniej słyszałem, Ŝe młodszy Pilecki umarł. Pamiùtam teŜ Grzesia WoŚniczkù.
KtoĻ wie, co siù z nim dzieje? A Fredek Baukrowicz, Jurek Rudy, Bankowski?
Oto w skrócie moja historia: najpierw było przedszkole na Rybakach. Do SP 7 trafiłem do
1a. Po siódmej klasie przeniesli mnie do 8b (chyba naraziłem siù pani Naporowej). Mojå
wychowawczyniù z 8b, paniå Kraszewska (od matematyki) bardzo mile wspominam. Raz
nawet wygrałem konkurs szkolny na czeĻç patrona szkoły. SP 7 ukoĤczyłem w roku 1972.
Potem było LO2, LO1 i LO3 - wszystko w Olsztynie. Taki był ze mnie «JaĻ wedrowniczek».
Na marginesie – nigdy nie «siedzialem»! Potem była Policealna Szkoła Samochodowa (na
studia siù nie dostałem, a wojo «wisiało»). Nastùpnie wyjechałem na krótko do Finlandii
(Rovaniemi), potem był RFN (Dortmund – 1 rok ) i Austria (Wieden – 7 miesiecy). W koĤcu
wyjazd do USA: Nowy Jork, Brooklyn (6 miesiecy), Południowa Kalifornia (pod Los
Angeles, 19 lat), a teraz jestem w okolicach Seattle – «kraj» Microsoftu, Boenig’a, łososia,
jezior i lasów (Północno-zachodnia czùĻç USA, 7 lat). W Kalifornii skoĤczyłem International
Business (handel zagraniczny) i 2-letnie studia podyplomowe z Business Administration
(MBA).W Polsce byłem ostatni raz osiem lat temu. Pamiùtam jeszcze z naszego osiedla braci
Majcher (Waldka, KrzyĻka i Leszka ), Danka Dramowicza (to chyba od niego ten bakcyl
wùdrowek) i wielu innych ludzi. Tu gdzie mieszkam nie ma za duŜo Polaków, zresztå w tym
«amerkanskim wyĻcigu szczurów» nie mam za duŜo czasu na sprawy towarzyskie.
Na Morskiej została moja mama. Mieszka tam z moim bratankiem, Darkiem. Moj brat
Marek, mieszka w Lubawie. Mieszkał piùç lat w Południowej Kaliforni, ale zdecydowal siù
na powrót do Polski. Kiedys trochù uprawiałem Ŝeglarstwo na Warmii. Moim załogantem był
Gutkowski, chyba Marek. TeŜ Siódemkowicz”.
Skibek
„To był mój såsiad (mieszkał na I piùtrze Rybaków 31). Pamiùtam, Ŝe był mały i
niezmiernie szybki. Przebiegał jak torpeda koło mojego domu lecåc do sklepu” (DD).
Sklep
Jedno z centralnych, lubianych i orientacyjnych miejsc osiedla; adres – Aleja Przyjaciół
40. Patrzåc od strony szkoły, pod piùknymi filarami znajdowały siù kolejno: apteka, sklep
spoŜywczy, sklep miùsny, oraz ostatni sklep, który bywał papiernikiem, ale takŜe warsztatem
tapicerskim. Potem, juŜ w latach 90-tych, to siù trochù pozmieniało (na gorsze).
„W zwiåzku ze sklepem przydarzyła mi siù nastùpujåca historia. Miałem z piùç lat, babcia
stała w kolejce w sklepie miùsnym, a ja miałem czekaç przed sklepem. Nudziłem siù
okropnie. Na oknach sklepowych były podłuŜne kraty i z tych nudów włoŜyłem oczywiĻcie
głowù w te kraty, nie mogåc potem jej wyjåç. Zaczåłem beczeç, zbiegł siù cały sklep i pół
ulicy, kombinowano, co robiç, czy piłowaç, czy wzywaç kogoĻ. W koĤcu jakoĻ tù głowù sam
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wyjåłem. Była to chwila mojej prawdziwej sławy na Alei Przyjaciół, choç babcia twierdziła,
Ŝe przyniosłem jej mnóstwo wstydu” (jd).
„Okolice sklepu pamiùtam Ļwietnie, gdyŜ jako łepek zbierałem pety rzucane przez
wozaków i przypalałem z kumplami właĻnie za sklepem – na szczùĻcie po takich poczåtkach
palenia «Płaskich» odechciało mi siù paliç na zawsze” (DD). „Ja równieŜ paliłem pety za
sklepem. W czasie przerw miùdzy lekcjami była tam niezła palarnia. Za moich czasów
szpanem było paliç «Caro» (20 zł paczka) albo «Marlboro» (28 zł.). Nie wiem, dlaczego
pamiùtam te ceny. Trzeba było szalenie uwaŜaç na Filuta albo Serafina. Oni nas ganiali” (LP).
„Filary pod sklepami zniknùły prawie całkowicie. Pozostały tylko przy aptece i od strony
placyku u zbiegu Przyjaciół i Rybaków. W ten sposób miejsce zupełnie straciło swojå i naszå
magiù, bo nie jest juŜ tak dostùpne. Cały Ļrodek zabudował sklep spoŜywczy i teraz
zewnùtrzna jego Ļciana jest na skraju filarów, a one tworzå z resztå zabudowy pionowå,
prostå Ļcianù idåcå do góry. U góry powstały na całej długoĻci budynku mieszkania do
wynajùcia. Teraz nasz sufit pod filarami jest podłogå tych mieszkaĤ. Dodatkowo kilka dni
temu wzdłuŜ całej długoĻci filarów na zatoczce parkingowej wkopano bariery odgradzajåce
nie wiadomo co, bo przecieŜ Ŝaden samochód i tak pod filary nie mógł wjechaç. RównieŜ
zaplecze filarów jest mało zachùcajåce. KiedyĻ tam siù działo! MoŜna było wypaliç w ukryciu
papieroska itp. itd. Teraz po såsiedzku w ogrodzie (po Molendach) powstał taki pałac i ogród,
Ŝe miejsce zupełnie jest nie do Ŝycia. Jeszcze Ŝeby tego brakowało, to przy aptece drogù na
zaplecze sklepów odgradza automatyczna brama na pilota. No i co ci nasi nastùpcy w takiej
sytuacji majå robiç? Nic dziwnego, Ŝe teraz palå fajki bez jakiegokolwiek strachu na
chodnikach i w szkolnym ogródku” (WSKH).
„KaŜdy musi pamiùtaç sklep spoŜywczy tuŜ obok szkoły. Dla niejednego sklep był
ratunkiem, gdy zapomniał zabraç z domu kanapki na drugie Ļniadanie lub gdy był ekstra
spragniony. W sklepie moŜna było zawsze kupiç ĻwieŜe bułki, oranŜadù lub jakieĻ słodycze.
Jednym z moich bardziej ulubionych napojów był servovit. Sklep był raczej mały,
zorganizowany w kształcie litery U. Lokalizacja szkoły i sklepu harmonijnie siù uzupełniały.
Uczniowie byli w koĤcu niezłå grupå klienteli. Pamiùtacie najwaŜniejsze słodycze tej epoki:
cukierki krówki, które nadal cieszå siù niesamowitå popularnoĻciå (tu u mnie teŜ så w
sprzedaŜy), okrågłe płaskie lizaki z kolorowymi wzorami, które upodobniajå te lizaki do
kwiatów, (ileŜ ja wylizałem ich w dzieciĤstwie, ale zùby ciågle na swoim miejscu),
herbatniki, których nigdy nie brakowało, a które uwielbiałem zajadaç maczajåc je w herbacie
– pycha. Poza słodyczami były do nabycia Ļwietne słone paluszki i paluchy (które zawsze
były grube i mniej słone). Na wiosnù lub wczesnå jesieniå zawsze przed sklepem
«dyŜurowała» jakaĻ grupka chłopaków. Zawsze teŜ kråŜyło wokół sklepu stado os, które
korzystały z zostawionych słodkich okruchów maĻlanych bułek lub z wylanej oranŜady
(czùsto bowiem chłopcy zatykali palcami upust butelki i spryskiwali siù słodkim napojem).
Osy były nieodzownå czùĻciå wiosny. Czùsto widaç je było takŜe wewnåtrz sklepu.
Pamiùtam, Ŝe widziałem tam raz okrågłego płaskiego lizaka owiniùtego w przezroczysty
celofan z oså we wnùtrzu. Osy przez mały otworek w celofanie wyŜarły połowù lizaka, ale
sam celofan zachował jednak swój pierwotny kształt; całoĻç wyglådała tak, jakby połowa
lizaka była przezroczysta. Latem ulubionym smakołykiem dzieci były zawsze lody Bambino.
Gdy było bardzo goråco sztukå było utrzymanie cieknåcego loda na drewnianym patyczku.
Nie było wtedy takich wygód konsumpcyjnych jak teraz. Loda na patyczek trzeba było nabiç
samemu. Owe patyczki czùsto były niezłym materiałem na zajùciach plastycznych lub
technicznych. Powiedziałbym, Ŝe uŜywalnoĻç materiałów wtórnych w naszym dzieciĤstwie
była nieŚle rozwiniùta, nawet bardzo nieŚle. PoruszaliĻmy juŜ zresztå temat zbiorki
makulatury i materiałów wtórnych na cele szkoły lub na papier toaletowy” (mamaut).
„Ja przypominam sobie nastùpujåcy asortyment w sklepie: masło na wagù z wielkiej
bryły, o kształcie w zaleŜnoĻci od tego, jak siù pani udało odråbaç, jajka na sztuki, wùdlina na
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plasterki, cukier w szarej torebce po 10 dkg, jeĻli ktoĻ chciał mniejszå iloĻç. śadnych napisów
firmowych na opakowaniach, zupełne chałupnictwo w tym zakresie. Teraz nie do
wyobraŜenia. Ale i kosz na Ļmieci w domu zapełniał siù wtedy o wiele wolniej. W czasach
przed-lodówkowych masło, wùdliny itp. trzymało siù zimå pomiùdzy oknami, bigos na
balkonie, a mamy same robiły makaron, bo gotowych nie uŜyłaby Ŝadna prawdziwa
gospodyni. I nikt nie narzekał. Pamiùtam teŜ coĻ o ciemnym kolorze pod tytułem
«marmolada», a do tego chlebek, którego moŜna było poprosiç pół lub nawet çwierç
bochenka. KaŜdy produkt ŜywnoĻciowy przechodził przez mnóstwo råk (bez rùkawiczek) i
jakoĻ nikt siù nie truł i nie chorował, i to pomimo tego, Ŝe pani sklepowa tå samå rùkå
przyjmowała gotówkù i siùgała po kapustù do beczki. Czy to dziùki temu naród był taki
odporny? Chodziłam do naszego «supermarketu» pod filarami – jak wiele innych dzieci – z
baĤkå po mleko, wysyłano mnie równieŜ po jedno jajko (przed pierwszym naturalnie), po 10
dkg cukru i plasterek szynki. ĺwietnie teŜ pamiùtam babcie koczujåce w ciemnå noc przed
«rzeŚnikiem» na stołkach rybackich, w nadziei, Ŝe rzucå zwyczajnå lub karkówkù” (nat).
Sklepik szkolny
Szkolny sklepik znajdował siù obok Draganowej, były tam zawsze ĻwieŜe påczki.
„Sklepik miał formù samodzielnej budki i nie był przymocowany do podłoŜa. Pamiùtam, Ŝe
kiedyĻ sprzedawcy ze sklepiku zostali perfidnie w nim uwiùzieni za sprawå kilku osiłków,
którzy ten sklepik dostawili drzwiami do Ļciany. Ubaw był po pachy” (Krzysiek).
„Dorzucù dwa grosze do wspomnieĤ o szkolnym sklepiku. Był on niestety notorycznie,
przynajmniej trzy razy w roku, okradany z grosiwa. W szkole były przecieŜ niezłe ancymony.
PrzewaŜnie gromadzone one były w klasach C (sorry, jeĻli ktoĻ siù czuje obraŜony). Po
jednym ze skoków na kasù sklepiku milicjanci złapali dwóch podejrzanych na Grunwaldzkiej.
Szli jak kowboje w szerokich spodniach. Te spodnie tak siù poszerzyły, bo kieszenie były
wyładowane drobnym grosiwem, jakie zgarnùli w sklepiku” (WSKH).
„W sklepiku szkolnym pracowaç mogli tylko wybraĤcy; sprzedawano w nim takŜe
herbatniki i pierniki. Pierniki były prostokåtne, chociaŜ zaokråglone na wszystkich rogach.
Czùsto bywały twarde jak suchary i nie dawały siù ugryŚç, chyba Ŝe zamoczyło siù je w
herbacie; ja je nawet właĻnie takie lubiłem” (mamut).
Składnica Harcerska
Nieistniejåcy juŜ sklep na ulicy Staromiejskiej, doĻç blisko Bramy. IleŜ niezwykłych
rzeczy moŜna było tam kupiç, na przykład NRD-owskie kolejki elektryczne PIKO.
„Pachniało tam ponùtnie klejami oraz jakimĻ specjalnym plastikiem. Pamiùtacie farbù
Humbrol? Była tylko w Harcerskim i słuŜyła do malowania modeli” (LP).
„Ciekawe, czy komuĻ siù uchował do dziĻ harcerski mundurek i harcerskie gadŜety, czyli
wyposaŜenie. Pamiùtam, Ŝe finki (miałem je dwie, jedna miała trochù nadłupanå råczkù) i
paski to siù dosyç długo u mnie po chałupie walały. Moje finki naleŜały do nieco tùpawych,
ale ogólnie to był całkiem porzådny kawałek metalu. Od czasu do czasu lubiłem ot tak wpaĻç
do Składnicy Harcerskiej. Czasem, Ŝeby kupiç jakiĻ model do sklejania albo grù, a czasem
tylko po to, Ŝeby popatrzeç, jakie inne ciekawe rzeczy i sprzùty były akurat na półkach lub w
gablotkach. Niektóre niestety były poza wartoĻciå zawartoĻci mojej kieszeni. Tym niemniej
wspominam to miejsce mile nadzwyczaj. Teraz jest tam zdaje siù jakiĻ sklep z damskå
odzieŜå. Trochù szkoda, ale w koĤcu czasy siù zmieniajå, choç my zmieniamy siù mniej”
(mamut).
Skrodzkie
Siostry; mieszkały w okolicach CPN.
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Skrzynka pocztowa
„Jedno z moich sentymentalnych wspomnieĤ z Alei Przyjaciół łåczy siù ze skrzynkå
pocztowå, która całe lata wisiała na Ļcianie sklepu, a potem dla wygody pocztowców i w
zwiåzku z beznadziejnymi dobudowami do budynku sklepu przeniesiono jå na słupek przy
samej jezdni” (jd).
„Obecnie skrzynka pocztowa znajduje siù przy ĻcieŜce miùdzy domem przy Al. Przyjaciół
31 a 33, czyli przy ĻcieŜce do Ogródka Jordanowskiego” (Zbyszek).
Skuter
Był czas sporej popularnoĻci skuterów. Skutery były delikatne, subtelne, ciche,
szczególnie w porównaniu z Junakami i innymi motocyklami, których były namiastkå.
„Dobrze pamiùtam z Alei Przyjaciół przynajmniej dwa skutery: Ŝółtå Osù oraz szarå
Lambrettù” (ak).
Skwerek
Czyli mały park miùdzy Jeziornå a Jeziorkiem Czarnym.
„Pamiùtacie czyny społeczne, które siù tam odbywały? Te Ļwierczki, które kiedyĻ tam
sadziliĻmy to juŜ duŜe drzewa. JakoĻ ten skwer nazwali, ale nazwa uciekła mi z pamiùci. Była
tam kiedyĻ tablica pamiåtkowa, ale teŜ Ļladu po niej nie ma” (Zbyszek). „Ja pamiùtam jak ten
park siù nazywał: 30-lecia ORMO” (Fredek). „I oficjalnie nikt tej nazwy nie zmienił”
(WSKH). „A ja pamiùtam, jak ten park urzådzali. Wiùksze roboty robiło wojsko. KiedyĻ
podczas robót ziemnych ugrzåzł na samym skraju jeziorka duŜy 12-tonowy Kraz. Siadł na
miùkkim gruncie aŜ do ramy, na co jeden z naszych såsiadów, zresztå wojskowy, rozkazał
dzielnie zaczepiç Kraza na linù holowniczå do... Gazika. Biedny kierowca nie wiedział, czy to
Ŝart, czy serio, ale cóŜ, podczepił. Rozkaz to rozkaz. Kino było nie z tej ziemi. Potem w
koĤcu wyciågnùli tego Kraza ciågnikiem gåsienicowym” (ak).
„Dodam do tego coĻ od siebie. Parczek był nie tylko przygotowywany przez wojsko, ale
takŜe przez tak zwany Ochotniczy Hufiec Pracy, czyli OHP, złoŜony głównie z młodzieŜy.
Pracowali przy tworzeniu parku takŜe uczniowie Elektronika. Nie wiem natomiast nic na
temat udziału Liceum Ekonomicznego i naszej SP nr 7. Co do czynów społecznych, to sam
brałem udział w paru. Lata temu sadziłem na przykład drzewa i krzewy na terenie zdaje siù
byłego parku Czynu Partii, a teraz zdaje siù Parku KusociĤskiego (ale głowy nie dam), w
kaŜdym razie chodzi mi o park niedaleko Hortexu przy ulicy Dworcowej (dawna
Kaliningradzka). To było juŜ po podstawówce. ZasadziliĻmy tam wtedy parù setek drzewek i
krzaków, ale niestety, duŜa czùĻç z nich została szybko zniszczona lub teŜ uschła. JednakŜe
to, co przetrwało trzyma siù całkiem nieŚle i ma juŜ spore rozmiary. MoŜe powinniĻmy siù
spiknåç przy jakiejĻ okazji (moŜe coĻ w rodzaju 50-tej którejĻ rocznicy SP nr 7) i zasadziç
trochù (duŜo trochù) drzewek nad brzegiem Jeziora Długiego, tam gdzie wycieli te wspaniałe
topole. JeĻli topoli sadziç nie moŜna, zaståpilibyĻmy je na przykład wierzbami płaczåcymi,
moŜe brzozami – Ŝeby było piùkniej” (mamut).
Słupy telefoniczne i latarniane
„KiedyĻ latarnie uliczne i przewody na naszej drogiej Alei Przyjaciół były zaczepione na
wysokich drewnianych słupach. Gdy była jakaĻ awaria albo potrzeba wymiany, to przybywali
faceci, którzy mieli specjalne nakładki na buty i chodzili po tych drewnianych słupach z takå
zwinnoĻciå i wdziùkiem, Ŝe z daleka wyglådało to jak zaprzeczenie wszelkich praw natury.
Marzyłem, Ŝe i ja kiedyĻ pochodzù po tych słupach jak oni. No ale takie słupy wyszły z gry”
(jd).
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„Ja pamiùtam jak wymieniali te twoje drewniane słupy na paskudne z betonu. A te
metalowe nakładki na buty, co mieli ci faceci, były juŜ wtedy tylko wspomnieniem i
marzeniem” (LP).
Smereccy
Mieszkali na Alei Przyjaciół 30, na samej górze. Byli tam Ania, Agnieszka Ula i StaĻ. Ula
była dziewczynå w okularach, o trochù chłopiùcym wyglådzie i zachowaniu. Kolegował siù z
niå jd. Około roku 1971 musieli wyprowadziç siù w podejrzanych okolicznoĻciach za sprawå
Malkowskiego. DziĻ Ania mieszka w Nowym Jorku i jest nauczycielka WF w szkole w
Brooklynie; Ula i StaĻ så we Wrocławiu; równieŜ do Wrocławia przeniosła siù mama
Smerecka. Agnieszka niestety zmarła 7 lat temu.
SmoliĤska Beata
Czyli betis. WłaĻciwie na naszych oczach betis została poproszona o rùkù (zgodziła siù).
Pracuje (choç juŜ nie w Novotelu) i studiuje.
„Lat ileĻ temu, na egzaminie ustnym z jùzyka polskiego do szkoły Ļredniej, szanowna
Pani X, moja póŚniejsza polonistka, zapytawszy siù mnie, którego SP absolwentkå jestem,
zdùbiała, gdy ja zaŜådałam potwierdzenia, Ŝe SP = podstawówka. Poczuła siù mocno
zakłopotana i natychmiast poprawiła siù na «szkołù podstawowå», jednak oceniła mnie na
(tylko!) 4, co uznałam za wynik fatalny i poraŜkù” (betis).
„Mówiç (bo pisaç ostatecznie moŜna) o «szkole podstawowej» jako o «SP», to kompletne
bezguĻcie. Nauczycielka powinna mieç dyscyplinarkù i egzamin przydatnoĻci do zawodu
(zdany, ale taki dla postraszenia). Tak wiùc czuj siù betis tak jakbyĻ dostała szóstkù (jeĻli
szóstki juŜ wtedy były)” (jd).
Sobczyk Adam
Adam – co było rzadkoĻciå – miał tornister z prawdziwej, ĻwiĤskiej skóry; tornister był
wielki, niebiesko-Ŝółty. Pamiùtam, Ŝe na tornistrach Ļwietnie siù zjeŜdŜało z oĻnieŜonych
górek, tyle Ŝe potem w Ļrodku wszystko było mokre” (mir-mur) „I ja pamiùtam ten słynny
tornister; gdy był nowy, to strasznie trzeszczała ta gruba ĻwiĤska skóra” (mamut).
SobiesiĤski Jarosław
Kolega mir-mura, miał przezwisko Sambur, rocznik 1983/1984.
SosiĤski
Sport w Siódemce
„KiedyĻ szkoła miała najlepszå druŜynù piłki rùcznej w Olsztynie. Szczególnie ostre były
walki z SP 14 (równieŜ na piùĻci – zarobiłem wtedy jako kibic Siódemki pierwsze i na razie
jedyne limo pod okiem)” (DD).
„Zgadza siù, w Siódemce sport był zawsze na wysokim poziomie, chociaŜ nie wiem
dlaczego nigdy nie było dobrego nauczyciela WF. Te sukcesy wychodziły jakoĻ same z
siebie. Pamiùtam, Ŝe cały wolny czas spùdzaliĻmy na boisku szkolnym (nawet gdy zapadał
zmrok, wtedy graliĻmy przy Ļwiatłach), natomiast przez całå zimù były narty, hokej i diabli
wiedzå co jeszcze. Wojny z 14-tkå pamiùtam; oni byli nawet dobrzy, ale zawsze po nas. A
mieszkali w Pekinie. Moja klasa była kilka razy mistrzem Olsztyna w piłce noŜnej (dzikie
druŜyny)” (LP).
„Ja pamiùtam wybijane piłkå szyby w sali gimnastycznej. Afery z tego nie było, za to po
jakimĻ czasie przybyły siatki ochronne na okna. Zdarzało siù teŜ nie raz trafiç piłkå tenisowå
w okna od strony boiska, gdzie namiùtnie grało siù w Ļciankù (juŜ wtedy graliĻmy w squash’a,
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choç chyba nikt z nas o tym nie wiedział). Nasz nauczyciel od WF-u (nazywał sie chyba
Kozłowski) zmuszał nas do grania w siatkówkù. Nie lubiliĻmy tego strasznie. Potem w
siódmej i ósmej klasie graliĻmy, gdy było juŜ cieplej, w szczypiorniaka na boisku. Prawie
zawsze stałem wtedy w bramce. Pamiùtam teŜ zimowe zawody saneczkowe. CiågnùliĻmy siù
z sankami pieszo przez całe miasto na miejsce takich zawodów. Raz było to tam, gdzie
powstał póŚniej park pomiùdzy Dworcowå i Kołobrzeskå, innym razem gdzieĻ na Zatorzu.
Zawsze byliĻmy w absolutnej czołówce. Nic dziwnego, po treningach na Diable, ĺmierci,
Mewie albo Trzech Koronach raczej nikt nie mógł siù z nami równaç. Czy ktoĻ pamiùta, jak
nosiło siù wiadrami wodù na niektóre górki do lasu po to, Ŝeby było odpowiednio Ļlisko?”
(ak).
3 sierpnia 2004 roku odbył siù (a właĻciwie miał siù odbyç) na boisku szkolnym –
zorganizowany dziùki forum, na którym wszystko uzgodniono (z wyjåtkiem wyniku) – mecz
piłkarski weteranów Siódemki. „Przyjechałam na Alejù Przyjaciół przed 18-tå. Przed szkołå
pusto, nikogo nie widaç. Mimo wszystko poszłam na boisko. Zobaczyłam tam dwóch
chłopaków, jeden siedzi na ławce z super piłkå. NieĻmiało podchodzù i pytam, czy så z
forum. Jeden mówi, Ŝe nie, a drugi to LP. Za chwilù przyszedł Fredek oraz Fiedorowicz.
Dołåczył jeszcze Sztiopa. A po chwili rozszalała siù burza. Piorun, który walnåł w drzewa
oraz rozpoczynajåca siù ulewa przegoniły nas pod filary chyba jakoĻ przebudowanego sklepu.
Ja niestety juŜ musiałam jechaç, ale oni wszyscy zostali. Dziùkujù za (w zasadzie niezbyt
sportowe) piwo” (Iwona). „No właĻnie, byłem wczoraj na boisku, no i piłkù teŜ moŜe ze dwa
razy kopnåłem. Ale zaraz rozszalała siù ulewa i burza. Za to zrobiłem przynajmniej zdjùcia
uczestników” (Fredek). „Jak pech to pech! Takiej ulewy nie było od tygodni. Akurat w
sobotù, i akurat tuŜ przed 18-tå; widocznie nie było nam dane zagraç. Na boisku byli: Iwona,
Fredek, Fiedor, Wróbel, Sztiopa z bratem, Kazik z Morskiej, WSKH, Jarek L. i ja. PostaliĻmy
trochù pod filarami, póŚniej czùĻç z nas poszła do Henia. Tam czekał juŜ WSK 175 gotowy
do jazdy. Mimo szalejåcej burzy pojechałem z Heniem do lasu na «Kopyto». To co tam
zobaczyłem, to istna zgroza! Ten naprawdù piùkny teren został zabetonowany, wszùdzie stojå
domy, garaŜe. Szkoda, Ŝe nie miałem przy sobie aparatu, zrobiłbym oskarŜycielskie zdjùcia”
(LP).
„W co graliĻcie w szkolnych czasach w Siódemce? Ja ciågle w rùcznå na sali i w nogù na
boisku (bardziej prywatnie). Przyznam jednak, Ŝe to bieganie od strefy do strefy na sali nie
było tym, co najbardziej lubiłem” (Zbyszek).
„W Siódemce chyba byli teŜ kajakarze. Trenowali na OKS-ie. Obecnie znany jest Tomasz
Mendelski. Jego ojciec to Siódemkowicz, absolwent z 1973 roku, klasa S. Brzozowskiego”
(WSKH).
„KiedyĻ Jezioro Krzywe zamarzło nie czekajåc na Ļnieg – aleŜ ja siù wtedy wyszalałam na
łyŜwach, i to po całym jeziorze. Trening miałam, Ŝe hej. PóŚniej nauczyciel albo nauczycielka
od WF (mir mur, AD – kto nas uczył WF, bo za Ŝadne skarby nie mogù sobie przypomnieç?!)
wysłała mnie na zawody łyŜwiarskie. Pamiùtam, Ŝe jakoĻ bezboleĻnie mi poszło wtedy i
zajùłam chyba drugie miejsce, ale nagrody Ŝadnej sobie nie przypominam, wiùc chyba było
jednak gorsze miejsce. Ciekawi mnie, czy w Siódemce gdzieĻ ktoĻ skatalogował takich jak ja
sportowców od siedmiu boleĻci, choç z sercem i ambicjå. Pamiùtam, Ŝe moje nazwisko
widniało nawet na jakichĻ dyplomach sportowych, które wisiały w szkole na Ļcianie w jakiejĻ
gablocie, choç nie jestem do koĤca pewna, czy to była Siódemka, czy LO 2... CóŜ, skleroza
posuwa siù u mnie zamaszyĻcie. Grrr...” (borasca).
Spływy kajakowe
Najsłynniejszy był i jest do dzisiaj spływ Krytuniå. „Co do tempa na Krutyni, to mój
rekord wynosi trzy dni. DzieĤ pierwszy: Sorkwity-Jezioro Gant; dzieĤ drugi: Gant-Ukta,
dzieĤ trzeci: do Rucianego (na kajaku składanym, ale za to ze sterem). W dawnych czasach
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jako szybki młodziak zaliczyłem równieŜ (ze Zbyszkiem Pochmarå) w trzy dni Czarnå
HaĤczù (od Wigier do Augustowa). Było goråco i mokro na zmianù. Pamiùtam, Ŝe Zbyszek
nauczył mnie rozpalaç mokry chrust za pomocå Ŝywicy z drzew, a takŜe zademonstrował, jak
moŜna spaliç na ognisku nogawkù od własnych spodni. Spływ koĤczyliĻmy totalnie
przemoczeni, na szczùĻcie zaopatrzeni byliĻmy w awaryjnå piersióweczkù. Co do Łyny, to
przepłynåłem trasù Marózkå (moim zdaniem najpiùkniejsza rzeka w okolicach Olsztyna) do
Plusek (z przenoskå ŁaĤskie-Pluszne) i od elektrowni na Wadågu do Dobrego Miasta. Cały
czas mam w planie trasù od Ustrzyckiej Strugi do Olsztyna, ale szkoda mi mojego kajaku, bo
z oglùdzin z brzegu widaç, Ŝe duŜy odcinek trasy trzeba pokonaç przełaŜåc przez zwalone do
rzeki drzewa. MoŜe lepiej pontonem?” (DD).
„Przełom Łyny (Ustrych-Rus) to najpiùkniejszy kawałek, piùç kilometrów z kajakiem w
rùku i z nogami w bystrej, Ļcinajåcej wodzie. Trudno płynåç bez przytapania kajaka, co
chwila skoki z kajakiem w rùku z drzewa na drzewo... Wszystko po prostu piùkne. To trzeba
przeŜyç! Tym bardziej, Ŝe jest to przecieŜ tak blisko” (Zbyszek).
Stachurska Jadwiga
Czyli Jadwiga. Dotarła do nas przez stronù Fredka: Ja bylam wniebowzieta jak ta strone
przez przypadek znalazlam.Super!! Ukonczylam siodemke w 1970r. pod super
wychowawstwem pani Ciolkowskiej. Od 25lat mieszkam w Niemczech i 7 razem z pania
Barbara Pawlowska (wf) nie zapomne nigdy. Jadwig Stachurska
Stadion LeĻny
Piùknie połoŜony i dokładnie pasujåcy do swej nazwy. Na Stadionie LeĻnym Józef
Schmidt ustanowił legendarny rekord Ļwiata w trójskoku 17.03 w roku 1960 albo 61.
„Na Stadionie LeĻnym bywałem, i owszem; raz nawet jeden z moich kolegów wsadził
głowù w płot ogradzajåcy stadion i nie mógł jej stamtåd wyjåç, dopiero jak przyjechała straŜ
poŜarna i przeciùła płot – udało siù. Ten kolega mieszkał kiedyĻ pod numerem 11 Alei
Przyjaciół. ChodziliĻmy razem na mecze gdzie siù dało, nawet do Kortowa na siatkówkù. On
mieszka teraz w Düsseldorfie i jest alkoholikiem” (LP).
„Ja w czasie wakacji bywałem niekiedy na Stadionie LeĻnym za sprawå kogoĻ, kto tam
trenował lekkoatletykù. ChodziliĻmy tam w parù osób, wpuszczano nas na murawù,
pozwalano biegaç i skakaç w dal, byliĻmy zachwyceni. Na ŜuŜlowym rozbiegu do trójskoku
wypatrywałem niedawnych Ļladów Józefa Schmidta biegnåcego po rekord Ļwiata” (jd).
„Stadion LeĻny nie kojarzy mi siù za dobrze, bo dwa razy miałem tam niezłe kontuzje za
moich sportowych czasów w Warmii” (AD).
„To naprawdù wstyd, Ŝe dziĻ ze Stadionu LeĻnego została właĻciwie sama łåka. A kiedyĻ
odbywały siù tam nawet zawody miùdzyszkolne. W jakiejĻ tam wczesnej klasie (czwartej lub
piåtej) biegaliĻmy tam sztafetå. MusieliĻmy na koszulki (podkoszulki) naszyç czerwonå 7-kù
z tasiemki. Nawet nie wiem juŜ, czy wygraliĻmy, czy przegraliĻmy, ale ta naszyta 7-ka została
w pamiùci” (Fredek).
„Obejrzałem właĻnie fotki stadionu i pomyĻlałem sobie: las dał – las wziåł. Nie było
potrzebne (boisko), to zarosło młodymi drzewkami. Ale teŜ nie moŜna powiedzieç, Ŝe nic tam
siù nie dzieje. W lecie stojå bramki i przyjeŜdŜajå ludkowie, i kopiå piłkù. A w zeszłym roku
byłem tam na wyĻcigu rowerowym i grochówce” (miki).
„Ja byłem jednym z tych, którzy rozegrali na tym stadionie ostatni, niestety, oficjalny
mecz piłkarski. Było to 26 czerwca 1985 roku” (moĻci).
„Dzisiaj miałam dzieĤ nadzwyczajnych wspominek, gdyŜ byłam na wystawie
poĻwiùconej Stadionowi LeĻnemu, którego generalnie juŜ nie ma. Oglådałam mnóstwo
historycznych fotek z lat 60-tych. AŜ Ŝal serce Ļciska. DziĻ wszystko jest poroĻniùte
trawskiem i drzewami. Gdzieniegdzie został płot, którego jeszcze nie ukradli tup-tusie. Nawet
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klub przestał istnieç. Jednak dziùki wystawie temat stadionu na moment oŜył, i o to właĻnie
chodziło jej inicjatorom. Muszù siù pochwaliç, Ŝe na wystawie jest około 30 zdjùç z mojej
domowej kolekcji. OsobiĻcie bardzo lubiù oglådaç zdjùcia i wystawy fotograficzne. Ciekawe
były równieŜ filmy z dawnych kronik filmowych. Mogłam obejrzeç rekord Ļwiata
ustanowiony w trójskoku przez Szmitda (17.03 – to był wtedy super wynik). Tak wiùc
polecam wystawù, która jest tylko do ósmego marca (2005 r.). Bardzo teŜ proszå o
wpisywanie siù do ksiùgi pamiåtkowej. Na łamach dzisiejszej gazety jest artykuł o stadionie i
w ogóle temat stadionu jest dziennikarsko bardzo goråcy! I jeszcze coĻ: na wystawie moŜna
obejrzeç projekt modernizacji LeĻnego; prezentuje siù wspaniale, ale czy dojdzie do
realizacji? Twórcy majå nadziejù, Ŝe bùdzie to ukoĤczone w 2007 roku. Zobaczymy, jeĻli
doŜyjemy” (karolina).
„Dzisiaj (lipiec 2005) jest impreza na Stadionie LeĻnym z okazji 85-lecia powstania tego
wspaniałego obiektu oraz 45-lecia uzyskania rekordu Ļwiata w trójskoku
przez Józefa Schmidta” (karolina).
„Co do stadionu, to parù lat temu właĻciwie sam zaczåłem go odbudowywaç. Wziåłem
najzwyczajniej łopatù i przez kilka dni przekopywałem kanał, aby odprowadziç wodù, która
zalała czeĻç dawnego boiska. Gdy w gazecie o tym napisali, dyrektor OĻrodka Sportu i
Rekreacji napisał do redakcji list, aby zabroniç mi wszelkiej działalnoĻci inwestycyjnej na
stadionie” (WSKH).
Stan wojenny
„Po godzinie policyjnej (a dokładniej: milicyjnej), Ŝeby przejĻç z Likus do domu, chodziło
siù przez tor saneczkowy i nad Długim. Panował tam taki ruch, Ŝe trudno uwierzyç” (LP).
Stare Jabłonki
MiejscowoĻç turystyczna miùdzy Olsztynem a Ostródå, nad piùknymi jeziorami i z uroczå
stacjå kolejowå. „Jest tam Ļwietne jezioro i nadzwyczajna maleĤka stacja kolejowa, na której
uwielbiam posiedzieç co dzieĤ jakieĻ dwie godziny” (jd).
„Hotel Anders w Starych Jabłonkach zrobił na mnie bardzo dobre wraŜenie. JuŜ sam
wjazd na teren hotelu budzi zaufanie: jest brama, przy której siedzå panowie z ochrony. śeby
wyjechaç, trzeba oddaç specjalnå kartù, którå dostajå goĻcie hotelowi. Wszùdzie jest bardzo
czysto, widaç Ŝe ktoĻ o to wszystko dba. Sam hotel jest teraz pomalowany na biało. Dobre
kilka lat temu dobudowali pawilon, w którym mieszkałem; jest tam sporo pokoi, basen, sauna,
solarium, siłownia i Ļwietlica dla dzieci. Så teŜ domki wolnostojåce. Idåc w kierunku plaŜy,
przechodzi siù obok Karczmy pod Modrzewiem, w której moŜna od 11-tej coĻ zjeĻç (polecam
golonkù pieczonå faszerowanå cielùcinå). PlaŜa taka sobie, ale jest wypoŜyczalnia sprzùtu
wodnego, så rowery wodne, kajaki, łódki oraz Ŝaglówka omega. Obok plaŜy jest nastùpna
knajpka. Wszùdzie preferujå piwo śywiec z beczki, które przy 30-stopniowym upale smakuje
lepiej niŜ cokolwiek. Dalej jest kort tenisowy, a takŜe moŜna pograç w siatkówkù. Dodam, Ŝe
organizujå codziennie jakieĻ imprezy, dyskoteki dla dzieci, jakieĻ wystùpy, ognisko z
pieczeniem (na przykład szczura – tak sie nazywało droŜdŜowe ciasto nawiniùte na kil i
pieczone nad ogniem; gdy było juŜ upieczone, do Ļrodka wkładało siù jakieĻ powidła, i
wszystko wyglådało jak hod-dog). JeĻli ktoĻ chce przytyç, to tylko do Andersa. Szefem
kuchni jest miły grubas, który potrafi nadzwyczajnie gotowaç” (LP).
„Ten kucharz jest trochù symbolem tego miejsca, widnieje na róŜnych reklamach w
prasie. Trochù ostatnio zmienili układ szosy pod hotelem, niby lepiej, ale gorzej” (jd). „Znów
tam byłem. Jeden cały dzieĤ przesiedziałem na łódce, drugi przesiedziałem na stacji
kolejowej, a w trzecim łaziłem po podziemnym przejĻciu przy kanale łåczåcym dwa jeziora”
(jd).
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Staromiejska
Kawiarnia na Starówce. KiedyĻ bywała tam inteligencja olsztyĤska i bywanie tam w ogóle
naleŜało do dobrego tonu. Czùsto nie było miejsc i trzeba było czekaç; w ostatniej salce był
fortepian, od czasu do czasu uŜywany.
Stasia
Była trochù niedorozwiniùta, pracowała w MPO. Niektóre dzieciaki wołały na niå „Stacha
blacha”. Mieszkała na Alei Przyjaciół 29, na pierwszym piùtrze z ogromnå rodzinå (ojcem i
dwoma siostrami, z których jedna miała swojå rodzinù). JakaĻ łajza kiedyĻ jå skrzywdził, i
zaszła w ciåŜù. Ojcem chrzestnym dziecka, które nie było w pełni zdrowe i zostało oddane do
specjalnego zakładu, został dziadek jd.
Stawianie baniek
„To chyba staje siù z powrotem modne. Moja babcia była fachowcem absolutnym.
Wzywana była z róŜnych rejonów Alei Przyjaciół. Stawianie baniek jest nadzwyczaj
skuteczne na zapalenia płuc, oskrzeli, i temu podobne kłopoty zdrowotne” (jd).
Stefaniak Beata
KoleŜanka z klasy WSKH. „Na Bałtyckiej na górce, na przeciwko PZW (Polski Zwiåzek
Wùdkarski), stoi opuszczony dziĻ dom. Mieszkała tam z mojej z klasy Beata Stefaniak”
(WSKH).
Stolarczyk Andrzej
Kolega klasowy Iwony. Ale jego losami bardzo zainteresowała siù teŜ Jadwiga.
Stolarscy
„Czy ktoĻ pamiùta papierówki u Stolarskiego w sadzie? OtóŜ tam, gdzie teraz jest tzw.
Złodziejowo (przepraszam czytelników, którzy tam mieszkajå) było niegdyĻ tylko jedno
gospodarstwo, właĻnie Stolarskich. Pamiùtam młodego Stolarskiego; chodził do równoległej
klasy ze mnå. Stary Stolarski wyglådał nobliwie, miał sumiaste wåsy i dubeltówkù. Kilka razy
strzelał do nas solå (po ostrzeŜeniu). Wtedy poza posiadłoĻciå Stolarskich nie było Ŝadnych
domów miùdzy przystaniå OKS i czterema lub piùcioma domami nad Jeziorem Likuskim (w
jednym z nich mieszkał stolarz)” (morska).
„Co do Kamila Stolarskiego, to ma siù dobrze. Jest adiunktem na Uniwersytecie i ma
pozytywnego fioła dotyczåcego pociågów (nawet na imprezie nosił krawat PKP)” (DD).
Stołówka szkolna
„Pamiùtacie urok szkolnej stołówki i jedno z obowiåzkowych daĤ, jakim były racuchy?
CoĻ czujù, Ŝe moje dzisiejsze uwielbienie dla nich to pozostałoĻç właĻnie po szkolnej
stołówce. I jeszcze przypomniał mi siù obowiåzkowy kubek mleka na przerwie lekcyjnej. To
były czasy!” (WSKH).
„Za moich czasów racuchy były w czwartki. Do tej pory to pamiùtam; kaŜdy chciał wtedy
jeĻç obiad w szkole!” (mr).
„Chyba wiùkszoĻç z nas korzystała ze stołówek szkolnych. KaŜdy pewnie pamiùta
makaron z twarogiem, schabowy z ziemniakami i buraczki, zupù jarzynowa, do tego jakiĻ tam
kompocik. Pamiùtam teŜ długå przerwù i wyprawy do stołówki po szklankù mleka. KoŜuch z
mleka u wiùkszoĻci budził zgrozù, ale ja to wrùcz lubiłem. Pamiùtam, Ŝe po resztki obiadowe
(tego zawsze trochù zostawało) przyjeŜdŜał jakiĻ gospodarz wozem zaprzùŜonym w jakåĻ
sporå szkapù i zabierał beczkù pełnå zlewek dla swojej trzody. Czasem karmiliĻmy tego konia
trawå lub jabłkiem” (mamut).

182
„Ja kiedyĻ czymĻ narozrabiałam (juŜ nie pamiùtam czym) w stołówce szkolnej, no i
musiałam cały ranek skrobaç na obiad w szkolnej kuchni – właĻnie skrobaç, a nie obieraç –
młode ziemniaczki! Wydawało mi siù, Ŝe jest ich ogromnie duŜo (a pewnie to ja byłam taka
mała). Chyba mieli tam takŜe taki mechaniczny kociołek do obierania starych ziemniaków:
wrzucali ziemniaki w łupinkach, a wyciågali bez; ale akurat ja musiałam rùcznie skrobaç z
jakimiĻ innymi «skazanymi» właĻnie te młode ziemniaczki” (borasca).
Strzelanie z klucza
„Klucz na sznurku uderzało siù o asfalt” (czlowiek).
Strzelanie z rurek
„Ogarnùło nas kiedyĻ prawdziwe szaleĤstwo strzelania plastelinå z rurek metalowych albo
plastikowych. Pamiùtam te kulki plastelinowe poprzyklejane w róŜnych miejscach. Strzelało
siù teŜ – juŜ w inny sposób, bo tamto polegało na dmuchaniu-pluciu – z rurek szklanych:
zapałka z plastelinå w rurce, drugå zapałkå podgrzewało siù rurkù, zapałka w Ļrodku siù
zapalała, i wylatywała; najczùĻciej jej celem była armia Ŝołnierzyków plastikowych lub
ołowianych” (Zbyszek).
Strych
„Na strychu w szkole bywało siù kiedyĻ doĻç czùsto; tam było duŜo kurzu i bałagan” (LP).
„A ja pamiùtam, Ŝe zawsze był zamkniùty, i dlatego podejrzewałem, Ŝe coĻ cennego i
nadzwyczajnego tam ukrywano” (WSKH).
„Ja kilka razy porzådkowałem strych. Wchodziło siù koło sali do WF. Było tam sporo
ciekawych rzeczy: ławki, krzesła, grube liny, a w małych zamkniùtych magazynkach rzeczy
najciekawsze (dla 14-latka) np. głoĻniki. Na strychu najwyŜszym (bo właĻciwie było kilka
strychów), nad salå od WF było prawie pusto, tylko jakieĻ klosze do lamp (fajnie siù
rozbijały) i kilka słusznych ideologicznie portretów” (zyby).
Stypułkowski
„Na poczåtku lat 60-tych naprzeciw sklepu albo szkoły mieszkał facet, który miał rower,
ale nie taki zwykły rower (choç juŜ to było nie byle czym), ale rower z silniczkiem. Gdy
odpowiednio zakrùcił pedałami, włåczał siù ten silniczek i rower jechał sam, a on był na tym
rowerze kimĻ wyraŚnie lepszym od zwykłych Ļmiertelników. Nosił poza tym spodnie, które
były podwiniùte do kolan, a łydki były w eleganckich podkolanówkach. To bardzo pomagało
w jeŚdzie na rowerze, ale chodził tak ubrany nie tylko z powodu roweru, ale ze wzglùdu na
przedwojennå elegancjù. Ten rower i te przedwojenne spodnie robiły na mnie wraŜenie
sporego szpanu, dziwactwa, ale raczej wzbudzały mojå sympatiù. Czy ktoĻ pamiùta coĻ i
kogoĻ takiego?” (jd). „Kojarzy mi siù pan Stypułkowski, mieszkajåcy naprzeciw sklepu. Był
nauczycielem w Samochodówce. Potem takim rowerem jeŚdził na pewno jego ziùç”
(Zbyszek)
Suchary
„Ze smakołyków, które kiedyĻ wsadzałem do buzi, oprócz oranŜady w proszku mile
wspominam pyszne suchary. Były twarde jak podeszwa, trzeba było je gryŚç zùbami
bocznymi, a czasami długo trzymaç cały kawałek w buzi, aby cokolwiek rozmiùkł. Te
suchary były niezaståpionym i nieocenionym posiłkiem podczas wycieczek do lasu oraz
podczas spływów kajakowych. DziĻ równieŜ moŜna je kupiç, ale så cienkie i szybko siù łamiå
(i nie ma w nich kminku). Ale lubiù je ciågle kupowaç, bo poza mnå nikt ich w rodzinie nie
ceni i nie muszù nikogo nimi czùstowaç (w odróŜnieniu od czekolady, a nie mówiåc juŜ o
piwie)” (DD). „Suchary z kminkiem – oczywiĻcie; w opakowaniu były chyba cztery” (jd).
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„Zgadza siù: w oryginalnych sucharkach były zawsze cztery sztuki, w dzisiejszych
podróbkach przewaŜnie jest po szeĻç” (AD).
„JeĻli chodzi o suchary, to i ja ich nie zapomniałem; do dziĻ czasami kupujù i wspominam
tamten smak, ale niestety juŜ takich jak wtedy nie robiå. KiedyĻ kupowało siù całymi
opakowaniami. W domu u mnie był to prawdziwy przysmak” (tepsik).
Suchy chleb dla konia
„Dobrze pamiùtam babciù, która zbierała suchy chleb dla konia raz w tygodniu. Czy
jeszcze coĻ takiego jak zbieranie chleba dla koni istnieje?” (mr). Betis twierdzi, Ŝe jak
najbardziej.
Sułecka Wanda
Ze słynnego rocznia 1965/66.
Suruda Tomek
Rocznik urodzenia 1973. „Zasłynåł z tego, Ŝe wieszał siù na strychu szkoły. Niezła akcja
była, bo z tego, co jest mi wiadomo, to spadł z tej linki. śyje, miałem z nim dobry kontakt, ale
nasze drogi siù rozeszły, jak przestałem piç alkohol” (Cines).
Swatek BoŜena
Czyli borasca. Siódemkù ukoĤczyła w roku 1984, a do klasy chodziła miùdzy innymi z
mamutem, siostrå mamuta, z AD.
„Bardzo siù cieszù – napisała – Ŝe mamut mnie tu przyciågnåł. Nie wiem jak wy, ale ja
raczej nie miałam za duŜego kontaktu z Siódemkå po jej ukoĤczeniu, a w ciågu ostatnich
piùtnastu lat byłam w Polsce tylko chyba trzy razy i na bardzo krótko, wiùc nawet gdy byłam,
to tak jakby mnie nie było – i oto naraz po ponad dwudziestu latach wskakujù sobie znienacka
na forum Siódemki i czytam wspomnienia ludzi z naszej klasy! Dla mnie to szok! Bardzo
miło jest wiedzieç, Ŝe jednak nie pogubiliĻmy siù tak zupełnie! I Ŝe jeszcze ktoĻ gdzieĻ tam
mnie pamiùta chociaŜ trochù”. Nastùpnie borasca kokieteryjnie i dziewczùco ustosunkowała
siù do sprawy swego wyglådu zewnùtrznego: „Mamut ma racjù: prawie wcale siù nie
zmieniłam, postarzałam siù tylko o łaaaaaaadnych parù kilogramów, zaczùłam kolekcjonowaç
siwe włosy i zmarszczki, ale w głowie jednak ciågle ten sam nadmiar zielonej trawy”. Mamut
nie pozostawił jednak tej sprawy swemu biegowi: „Mówiù wam, nie słuchajcie siù boraski...
Wyglåda prawie identycznie jak wyglådała lata temu. Trochù moŜe dorosłego akcentu
pojawiło siù w twarzy boraski, ale to ta sama babka, z którå chodziliĻcie do tej samej budy”.
Ale i borasca nie pozostawiła tego bez komentarza: „Ok., pozbyłam siù wreszcie pryszczy z
twarzy, ale czy nic siù nie zmieniłam?”. Na pewno siù nie zmieniła – wynika w sposób
oczywisty z tej wymiany zdaĤ, ale i ze sportowego trybu Ŝycia prowadzonego przez niå od
dzieciĤstwa: „Aaahhh... aleŜ poçwiczyłabym sobie na Uranii! Chodziłam tam codziennie na
treningi przez trzy lata! Latem çwiczyliĻmy w lasach w okolicach stadionu WDK. Potem
przeniosłam siù na treningi do Kortowa i tam siù mùczyłam przez nastùpne dwa lata – aŜ sama
sobie siù dziwiù, Ŝe mi siù chciało. Pierwszy raz od mojego wyjazdu widziałam Uraniù dwa
lata temu – kiedyĻ to był taki przeogromny kolos, a gdy po tylu latach znalazłam siù w
okolicach, aŜ nie mogłam uwierzyç, jak siù skurczyła!”.
Obecnie borasca mieszka w Kanadzie. I jeszcze pewien drobiazg: „Dopiero co siù
wyrwałam ze swojej niebiaĤskiej dwunastoletniej instytucji małŜeĤskiej. Nastùpne nieĻmiałe
myĻli o małŜeĤstwie przewidujù dopiero najwczeĻniej w piåtej reinkarnacji” (borasca). W
zwiåzku z tå ostatniå sprawå: borasca była przez pewien czas małŜonkå Łukasza
Łukaszczuka, równieŜ Siódemkowicza.
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„Co do BoŜenki, to hula teraz po Nowej Zelandii. Wybrała siù tam niedawno na
wycieczkù rowerowå. Ale w ogóle mieszka i pracuje w Kanadzie. Moja siostra od czasu do
czasu siù z niå widuje. Ja jå widzù przeciùtnie 2-3 razy w roku. A teraz pewne wspomnienie:
było to bodajŜe w siódmej lub ósmej klasie; mieliĻmy właĻnie przerwù i staliĻmy sobie koło
pracowni geografii i ZPT. Dryblas Andrzej w nastroju ułaĤskiej fantazji zaczepiał sobie
dziewczyny, miùdzy innymi BoŜenù. Na poczåtku starała siù go ignorowaç, ale w koĤcu
doszło do szybkich rùkoczynów i Andrzej jak długi wylådował na podłodze. Nam wszystkim
mowù odjùło, a BoŜenka zdobyła w naszych oczach momentalnie wielkå porcjù respektu. To
był zdaje siù okres kiedy çwiczyła karate. AD, nie gniewaj siù, ale akurat mi siù
przypomniało” (mamut).
Syfon
„Syfon, czyli taka duŜa butelka wody sodowej, chyba 2 litrowa, na wymianù. Pamiùtam,
Ŝe nigdy nie udało mi siù donieĻç pełnej butelki do domu, choç teŜ nigdy nie wypiłem całej”
(LP).
Syrena alarmowa
Na budynku Alei Przyjaciół 31. „Pamiùtam tù syrenù bardzo dobrze. Czasem robili próbne
alarmy i strasznie wtedy wyło. Mieszkał tam kiedys znany laryngolog, nazwisko chyba
Laszko” (LP).
„Miałem chyba cztery, moŜe piùç lat, beztrosko bawiłem siù na ulicy, i nagle ta syrena
zawyła, na co w ogóle nie byłem przygotowany. Nie wiedziałem, Ŝe coĻ takiego jest moŜliwe.
Chyba nigdy nie zwróciłem wczeĻniej na niå uwagi, a rodzice mnie nie przestrzegli. No wiùc
gdy ona zawyła, wpadłem w absolutne przeraŜenie. Głos miała tak donoĻny, wibrujåcy i
przeraŚliwy, Ŝe wydawał siù oznaczaç, Ŝe za chwilù na boisko szkoły spadnie bomba
atomowa. Wydawało mi siù, Ŝe zaraz ziemia siù rozståpi i wciågnå mnie czeluĻcie. W panice
pobiegłem do domu; nie było daleko i mieszkaliĻmy na parterze (AP 34), ale były trzy
schodki w korytarzu, no i upadłem na te schodki, uderzyłem porzådnie głowå, wydarłem siù
prawie jak ta syrena, wybiegli dziadkowie, krew siù podobno porzådnie lała, bo mocno
rozciåłem głowù. Trzeba było jechaç do szpitala, tam było zszywanie, no i juŜ stałym
elementem rodzinnych wspomnieĤ stała siù ta moja głowa i syrena. ĺlad na czole po tym
wydarzeniu mam do dzisiaj i bardzo go sobie ceniù” (jd).
„Ja teŜ dziùki syrenie mam bliznù i szwy – ale na dłoni. TeŜ miałam chyba z piùç lat i
wracałam z dziadkiem ze sklepu, niosåc w takiej fajnej sznurkowej siatce mleko. Nagle bez
powodu zaczùła wyç ta syrena; ze strachu siù potknùłam, butelka z mlekiem siù rozbiła, a ja
bardzo sprytnie na to szkło siù wyłoŜyłam. OczywiĻcie teŜ był ryk i to jaki, potem szpital i
szwy. Nastùpnego dnia za to czułam siù bardzo waŜna, bo miałam zabandaŜowanå łapù i
mogłam siù chwaliç, Ŝe byłam w szpitalu. Jak siù ma piùç lat, to bycie w szpitalu i szwy na
prawdù stanowiå powód do dumy” (mr). „Potwierdzam wiùc raz jeszcze: ta syrena naprawdù
wyła jak na poczåtek trzeciej i ostatniej wojny Ļwiatowej, a w latach mego dzieciĤstwa
kwestia wojny rozwaŜana była jako całkiem moŜliwa (za sprawå wspomnieĤ dorosłych,
Kuby, czy na przykład NRF-owskiego – bo tak siù wtedy oficjalnie Niemcy Zachodnie u nas
nazywały – rewanŜyzmu i rewizjonizmu)” (jd). „Wyła jak diabli. Jestem pewna, Ŝe jeszcze
wielu ludzi moŜe siù poszczyciç róŜnymi bliznami, których siù dorobili właĻnie dziùki niej.
Moja blizna mi siù przydała, bo jest na lewej dłoni i gdy w zerówce uczono nas, która rùka
jest prawa, a która lewa, to ja to od razu Ļwietnie wiedziałam i nigdy mi siù nie myliło” (mr).
„Wyła jak cholera. KiedyĻ widziałem na podwórku AP 36 (czyli dokładnie naprzeciwko
tej syreny) reakcjù młodego kotka na jej dŚwiùk. Wasze upadki to pikuĻ. Ten kot mało nie
wyskoczył z własnej skóry. Biegał w kółko z obłùdem w oczach. A my? My ryliĻmy ze
Ļmiechu” (Krzysiek).
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Szafarewiczowie
„Mieszkali chyba na Al. Przyjaciół 37 lub 35, zaraz naprzeciwko sklepu. On był
chirurgiem, ale sie zanarkotyzował na Ļmierç. Mieli trzech synów i córkù. Mendel i najstarszy
Szafarewicz znaleŚli w lesie minù i coĻ przy niej majstrowali. Mina wybuchła, Szafarewicz
stracił nogù a Mendel zaczåł kuleç. ĺredni brat Ignacy wylådował w kryminale za chyba
morderstwo. Atek, najmłodszy, był zakochany w mojej mamie (ale bez wzajemnoĻci) i
siedział całe godziny pod oknem kuchni moich dziadków, gdy mama tam odrabiała lekcje.
Niestety Szafarewiczowa sporo piła i dołåczały do niej Mendelska i DroŚdziakowa. Mama
pamiùta jak pijana DroŚdziakowa wracała potem do domu z perukå tyłem na przód” (mr).
Szajba
Gra podwórkowa.
Szatkowski Piotr
Czyli longman_70. „Nazywam siù Piotr Szatkowski. Wczoraj spotkałem Cinesa na
poczcie, powiedział mi o forum, które od kilku godzin czytam. JuŜ dawno chciałem pogadaç z
ludŚmi z podstawówki. Czasem spotykam obydwu Patei, Mikołaja, Zalesia, æwirka. Przy
najbliŜszej okazji powiem im o tym forum, gdyby jeszcze nie wiedzieli. KoĤczyłem SP 7 w
roku 1985. Mieszkałem w 10-piùtrowym Ļrodkowym bloku przy Jeziornej 3. Pozdrawiam
wszystkich. Do Andrzeja Drosela: Chłopie nawet nie wiesz jak siù ucieszyłem czytajåc, Ŝe
Ŝyjesz. Co słychaç u twojej siostry Kasi. Bardzo chciałbym spotkaç swojå dawnå klasù. Cines,
a pamiùtasz jak wrzuciłeĻ torbù z ksiåŜkami na przejeŜdŜajåcy samochód ciùŜarowy?”
(logman_70).
Szatnia
„Winien wam jestem opowiadania o podpaleniu szkolnej szatni. Muszù uwaŜaç co
napiszù, bo pamiùç juŜ nie ta, a jeden z moich kolegów, który brał w tym udział pojawił siù
ostatnio na forum. OtóŜ nie było to właĻciwie Ŝadne podpalenie szatni, bo przecieŜ nie byłem
Ļwirem (chociaŜ moŜe czasami moje zachowanie było na granicy tego stanu ĻwiadomoĻci),
tylko chùç dokonania zemsty na jednym z kolegów. W tych dniach w szkole budowaliĻmy na
lekcji dom z zapałek (super projekt); czułem siù prawdziwym inŜynierem budowlanym. No i
majåc zapałki w rùku, a oprócz mojego kumpla Ŝadnych Ļwiadków w szatni (wszyscy byli na
lekcjach, my chyba siù urwaliĻmy), wpadliĻmy na Ļwietny pomysł, aby podpaliç sznurek od
worka do kapci osobie, która nam wczeĻniej dokuczyła. Sznurek palił siù jak lont i po chwili
worek zleciał z hukiem na ławkù (takå wåskå i długå) i było przezabawnie. ZaczùliĻmy
kombinowaç, czy by nie podpaliç worka jakiejĻ innej osoby, która podpadła nam wczeĻniej.
UznaliĻmy pomysł za bardzo dobry i po kilku takich workach spadajåcych z hukiem oraz po
szybkiej ucieczce przed okiem woŚnej spokojnie poszliĻmy do domu. A tu za kilka godzin
wybuchła na dzielnicy wielka awantura, Ŝe ktoĻ podpalił szatniù i o mało co cała szkoła siù
nie zapaliła. Nawet nam do głowy nie przyszło, Ŝe to my moglibyĻmy byç winni całego tego
zamieszania. Z wielkim wiùc zainteresowaniem pobiegliĻmy zobaczyç, co siù dzieje. No i
okazało siù, Ŝe ktoĻ podpalił worki od kapci i ståd ten ogieĤ i całe zagroŜenie. Wprawdzie
ognia duŜego nie było, a moŜe i wcale go nie bylo, ale był smród i swåd spalonego sznurka i
trochù dymu. Mina nam zrzedła i skuleni, wystraszeni spłynùliĻmy ze szkoły, aby broĤ boŜe
nie wyszło na jaw, Ŝe to my. Pod wieczór moja mama pyta siù mnie jak co dzieĤ, co tam w
szkole? Jak to co – opowiadam z zadowoleniem – ktoĻ podpalił szkołù. Mama spojrzała na
mnie z góry, z namysłem, no i pyta, czy przypadkiem nie miałem z tym coĻ wspólnego. Ja, Ŝe
nie, gdzieŜ tam, ale w koĤcu nie wytrzymałem i z rykiem przyznałem siù do winy i rzuciłem
mamie na szyjù ze łzami i przeprosinami. W takich sytuacjach to pomagało, i pomogło
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równieŜ tym razem. Nie pamiùtam dokładnie, jak dyrekcja dowiedziała siù o moim wyczynie,
ale chyba było dochodzenie, i albo siù przyznałem (co jest wåtpliwe), albo sypnåł mnie mój
kumpel, ale myĻlù, Ŝe brak pamiùci w tej sprawie jest dobrym zakoĤczeniem mojej
opowiastki” (gd).
SzczepaĤscy
Mieli dom na Rybakach 4, dokładnie na przeciwko Molendów. Dom ten budowany i
wykaĤczany był całe lata i chyba do dziĻ nie jest dokoĤczony. Dzieci miały na imiù Halina i
Jurek. Jurek chodził do klasy z jd, zwany był Pepå, a gdy wkurzył kolegów – Pepulcem.
Szczypiorniak
„W czasach, kiedy ja spùdzałem całe dnie na boisku, o koszu nikt nie słyszał. Oficjalnå
grå zespołowå był szczypiorniak. Pan Zdzisław Mikołajczyk od WF-u (i awaryjnie od
rosyjskiego) w pewien poniedziałek przyszedł do szkoły kontuzjowany, gdyŜ w czasie gry w
szczypiorniaka ugryzł siù w jùzyk. Nie moŜna go było zrozumieç przez kilka tygodni, bo
strasznie seplenił. Ciekawe, Ŝe na wielu kontynentach (Australia, obie Ameryki) o piłce
rùcznej mało kto słyszał, zwłaszcza w szkole podstawowej. Na boisku jednak panowała
oczywiĻcie «noga», chociaŜ na WF-ie była zabroniona z powodu brutalnego jej charakteru”
(morska).
Szkoła
Chodziç tu bùdzie o szkołù z sensie przede wszystkim budynku szkolnego. Jego adres to
Aleja Przyjaciół 42, a wybudowano go w latach 1951-54.
„ZalåŜek Siódemki to obecny budynek Liceum Katolickiego na ulicy Bałtyckiej. Uczyłam
siù w nim w trzeciej i czwartej klasie (lata 1951-52). Pamiùtam duŜå stołówkù w piwnicach
szkoły, wielkå klasù ze scenå oraz najlepsze koleŜanki – Irkù Bargielskå i Dankù Nikoniec.
Najmilszym przeŜyciem w tej szkole była moja pierwsza i ostatnia w Ŝyciu wielka wygrana w
loterii fantowej – Ŝywy królik! Ten królik i ta wygrana była gwoŚdziem programu zabawy
karnawałowej i na pewno bùdzie znakiem rozpoznawczym mojej skromnej osoby. Dalszå
naukù w klasie piåtej i szóstej kontynuowałam w SP 4 na ul. PieniùŜnego, która stworzyła dla
nas filiù Siódemki do czasu ukoĤczenia jej budowy. W 1956 byliĻmy pierwszymi
absolwentami SP 7 juŜ w nowym, jeszcze nieotynkowanym budynku przy Al. Przyjaciół 42.
Naszå wychowawczyniå była niezapomniana pani WaloĤska” (AK).
„Pamiùtam, kiedy Siódemka nie znajdowała siù jeszcze na Al. Przyjaciół! Zaczåłem swojå
edukacje w starej Siódemce na Bałtyckiej w 1954. Rok potem przenieĻliĻmy siù do nowej
szkoły na Al. Przyjaciół. W starej szkole były tylko trzy klasy: pierwsza zaraz na prawo od
wejĻcia, druga i trzecia razem z czwartå. Do tego w tej łåczonej klasie była kuchnia z
ogromnym piecem” (fundy).
Zgodnie ze zgodnymi wspomnieniami, klasy pierwsze usytuowane były – chodzi juŜ o
budynek na Alei Przyjaciół – zawsze od strony sklepu i ogrodu, potem awansowały w inne
miejsca.
„Widziałam dziĻ po raz pierwszy tù waszå szkołù numer 7. Wyglådała cudownie w blasku
zachodzåcego słoĤca” (gugu). „SprawdŚ, Ŝe jeszcze piùkniej wyglåda w promieniach
wschodzåcego słoĤca” (jd).
„Szkoła wyglåda dziĻ ciågle korzystnie, ma nowe dachówki (to znaczy coĻ takiego
dachówkopodobnego); så trochù ciemniejsze niŜ dawniej. Z tyłu budynku, jeszcze przed
wejĻciem na boisko, były chyba dawniej dwa drzewa (mam racje?), teraz ich nie ma, så za to
nowe płytki chodnikowe i wyglåda to doĻç elegancko. Boisko jest całkiem całkiem, bramki
(ciågle te same) så odnowione, pomalowane na biało-niebiesko, a za dawnå bieŜniå

187
postawione drugie bramki, dzieciaczki mogå wiùc siù nagraç ile zechcå. Boisko do
koszykówki teŜ jest doĻç zadbane, ma siù miłe wraŜenie, Ŝe wszystko to Ŝyje” (jd).
„W gablotach gabinetu fizycznego było mnóstwo ciekawych urzådzeĤ. Dla mnie
najciekawsze było urzådzenie na korbù do demonstrowania, jak przeskakuje iskra elektryczna
pomiùdzy dwoma elektrodami zakoĤczonymi stalowymi kulkami. MieliĻmy w klasie
zapalonego do wszelkich eksperymentów chemicznych i fizycznych Bodzia Zabłockiego. Po
cichu podłåczał nieuwaŜnych do tej maszyny elektrostatycznej. Iskra nieŚle pieĻciła,
zwłaszcza dziewczyny” (WSKH.). „Ten numer z maszynå teŜ robiliĻmy, aczkolwiek na innej
zasadzie. UstawialiĻmy siù w szeregu i trzepało ostatniego, nieĻwiadomego co siù dzieje”
(ak). „Na nowych zdjùciach så juŜ w gabinecie fizycznym nowe stoliki. Za moich czasów
(poczåtek lat 70-tych) przy kaŜdym był kranik z gazem do eksperymentów. Nie wiem, czy o
tym pisałem, ale kiedyĻ zrobiliĻmy bardzo głupi dowcip. Kiedy nauczyciel podpalał strumieĤ
gazu przy kraniku na katedrze, ktoĻ z tyłu dmuchnåł do otwartego kraniku na uczniowskiej
ławce, no i p. Brzozowskiemu poszła koło twarzy smuga ognia niczym z miotacza. Pewnie to
był teŜ jeden z pretekstów do likwidacji kraników” (DD).
„KiedyĻ mój kolega po wspólnej rozróbie bał siù wróciç do domu na noc i zasnåł na
drzewie koło szkoły aŜ go babka zobaczyła tam nad ranem, kiedy szła po mleko do sklepu”
(gd).
„Siódemkowicze słuch i zamiłowanie do muzyki majå raczej korzystnie wyrobione dziùki
czùstym wizytom filharmoników w naszej auli. Robili na przykład konkursy, kto na słuch
rozpozna, jaki to instrument. Mnie raz nabrali, bo do tråbki załoŜyli tłumik i ja
odpowiedziałem, Ŝe to obój. Nie wiem, jak to Ļwiadczy o moim słuchu. MoŜe DD oceni
fachowo czy faktycznie miałem prawo siù pomyliç, bo dŚwiùk był podobny do oboju, czy teŜ
po prostu słoĤ mi nadepnåł na ucho?” (WSKH).
„Pamiùtam szkołù za czasów dyrektor FruziĤskiej, ale teraz to jest cacko: internet,
komputery, siłownia, a kible jakie nowoczesne, no i ta sala do gimnastyki korekcyjnej! Dach
nad całoĻciå piùkny, boisko moŜe jeszcze nie takie, ale to, co ten Bajorek z tej szkoły zrobił
godne jest uznania. To jest facet zajebisty, tak dalej, panie dyrektorze, bo to jest nasza szkoła”
(niuniek).
„Na Ļwiùta nasza Siódemka została – jak zawsze – cudownie przystrojona. W oknach
Ļwiåteczne malunki; nad wejĻciem choinkowy sznur ozdobny; od frontu rosnåce choinki
równieŜ przybrane, szczególnie ta po lewej stronie przed oknami dawnych gabinetów j.
rosyjskiego, geografii i prac rùcznych. Wielki rozłoŜysty Ļwierk syberyjski (srebrny) wyrósł
juŜ po sam dach, a ze Ļwiecåcymi bombkami wyglåda kapitalnie. MoŜe znajdzie siù ktoĻ, kto
pamiùta, kiedy ten Ļwierk został posadzony, a moŜe nawet ktoĻ, kto sam go sadził! A tak na
marginesie: czy pamiùtacie jak to było dobrze, gdy nie chodziło siù do szkoły z powodu
duŜych mrozów?” (WSKH).
„Choinki były zawsze po obydwu stronach wejĻcia, przez które siù nie wchodziło;
wchodziliĻmy tyłem” (Zbyszek). „Przez wejĻcie główne wchodziliĻmy do szkoły gdzieĻ w
połowie lat 70-tych. Odbywała siù tam kontrola tarczy szkolnej i kapci na zmianù. A tylne
wyjĻcie na boisko było wtedy magazynem na makulaturù” (Fredek). „Magazynek na
makulaturù zbieranå na wyĻcigi przez klasy to było magiczne miejsce” (WSKH). „Sprzed
szkoły zniknåł gdzieĻ piùkny Ļwierk, który rósł po prawej stronie od wejĻcia. Szkoda, bo teraz
jest niesymetrycznie. Ten, który pozostał udekorowany jest Ļwiåtecznie, a nad wejĻciem wisi
girlanda z zielonej sztucznej choinki” (Zbyszek).
„Klasy w Siódemce liczyły 26-30 uczniów” (Zbyszek). „Moja klasa na pewno miała
ponad 30 uczniów. A klasy tego samego rocznika maksymalnie były do C, ale najczùĻciej do
B” (WSKH).
„Niedawno tam byłem. Stołówka jest nadal i nie róŜni siù od tej sprzed lat. Strych, mam
wraŜenie, Ŝe zamkniùty jest jak kiedyĻ. Szafki ubraniowe na korytarzu, sala gimnastyczna te
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same. Ale podobno nowoczesna sala ma byç budowana obok szkoły. Siódemka jest chyba
jednå z dwóch olsztyĤskich szkół bez sali gimnastycznej. Ta nasza to właĻciwie aula na
wiùksze uroczystoĻci. Okiem dziecka była duŜa, ale teraz widaç, Ŝe to po prostu maleĤstwo.
Byłem mistrzem swojej klasy w bieganiu na czworaka. Teraz zastanawiam siù, jak to
moŜliwe, Ŝe na tak małym metraŜu nie mogłem czasem wyhamowaç przed scenå” (WSKH).
„No i mamy naszå Siódemkù w Europie. W naszej szkole na «tak» zagłosowało 1121
osób. Przeciwko było 218” (WSKH).
„Nigdy nie zapomnù wrzucanych znienacka do klasy kopcåcych petard. Wybryki tego
typu były wprawdzie rzadkoĻciå, kary za przyłapanie ucznia na goråcym uczynku były
powaŜne, tym bardziej jednak czyniło to owego figla ponùtnym. Konstrukcja takiej petardy
była bardzo prosta. Pudełko od zapałek wypełniało siù połamanymi kawałkami piłeczki od
ping-ponga. Materiał ten Ļwietnie nadawał siù do tych celów. Zapalony plastik nie dymił siù
zbytnio, ale spełniał swoje zadanie jak najbardziej. Tu właĻnie był ukryty cały sekret petardy.
Petardù zapałało siù na moment, płomieĤ doĻç szybko zajmował plastik, nastùpnie pudełko od
zapałek szybko siù zamykało, co przyduszało płomieĤ. Przyduszony płomieĤ przygasał, a
petarda wyrzucała ze swego wnùtrza pokaŚne kłùby białego, smrodliwego dymu. śartowniĻ
szybko otwierał drzwi klasy, w której najspokojniej w Ļwiecie trwała lekcja, rzucał i uciekał
co sił w nogach. Krzyk dziewczåt i duszåcy dym wypełniał klasù. W atmosferze paniki klasa
błyskawicznie pustoszała. OczywiĻcie petarda była szybko gaszona i wynoszona z klasy.
Jednak nieprzyjemny zapach i dym nadal tam pozostawał, w wyniku czego klasa musiała byç
porzådnie wietrzona.
Jeden ze Ļmieszniejszych znanych mi figli wydarzył siù na lekcji WF-u. PrzebraliĻmy siù
właĻnie w stroje gimnastyczne i czekajåc na nauczycielkù zaczùliĻmy szaleç na materacach
ułoŜonych po obu stronach sceny w auli. Zabawa ta jednak wkrótce nam siù znudziła i ktoĻ
wpadł na pomysł, aby jednego z kolegów wsadziç do Ļrodka «konia» (czy inaczej: skrzyni do
skoków), który stał na Ļrodku sceny. Ze Ļmiechem załadowaliĻmy kumpla do Ļrodka
drewnianej konstrukcji, nałoŜyliĻmy szczytowå czùĻç konstrukcji i zasiedliĻmy na obitym
skajem grzbiecie. Kolega wydostaç siù wiùc nie mógł. Nagle do sali wkroczyła nauczycielka.
W tym momencie zrozumieliĻmy, Ŝe jeĻli nasz wiùzieĤ zacznie siù wydostawaç z zamkniùcia,
to wszyscy dostaniemy po uszach. On równieŜ doskonale zdawał sobie z tego sprawù i
siedział cicho w Ļrodku swego trojaĤskiego rumaka. Przez uchwyty na dłonie, które słuŜyły
do rozbierania konstrukcji na czùĻci, Ļledził rozwój sytuacji. Jak to na poczåtku lekcji,
nauczycielka zaczùła sprawdzaç listù obecnoĻci. Gdy doszło do jego nazwiska, zapiszczał
«jestem!» z wnùtrza. Nauczycielka nie podnoszåc oczu znad dziennika, zaznaczyła obecnoĻç i
wyczytywała nastùpne nazwisko, nie orientujåc siù kompletnie w sytuacji. Cała lekcja
przeszła normalnie: çwiczenia, gra w siatkówkù itd. Co rusz ktoĻ z nas zerkał w kierunku
drewnianego pudła, ale nic siù nie wydało. Po lekcjach oburzony uczeĤ został wydobyty przez
nas na zewnåtrz. Był zły, ale takŜe i zadowolony, Ŝe cała historia uszła nam wszystkim na
sucho i Ŝe on okazał siù bohatersko cierpliwy. A ja mam teraz o czym wspominaç” (mamut).
„Czy za waszych czasów teŜ w gabinecie od biologii były takie słoje z róŜnymi
paskudztwami w formalinie? Pamiùtam jak kiedyĻ ktoĻ stråcił taki słój na podłogù. Ojejciu,
jaki był smród! Chyba nawet nie mieliĻmy przez jakiĻ czas lekcji biologii aŜ do porzådnego
wywietrzenia sali” (mr). „Okna sali od biologii wychodziły na ogródek szkolny. Raz czy dwa
razy w roku ogród był terenem jakichĻ szkolnych zajùç, a tak stał i zarastał chwastami. Sala
do nauki biologii była zawsze jednå z bardziej interesujåcych. W gablotkach stały dziesiåtki
szklanych słojów wypełnionych formalinå z preparowanymi zwierzùtami lub teŜ ich
organami. Poza tym sala była jednå z nielicznych, w których naprawdù były kwiaty.
WiùkszoĻç klas albo nie posiadała roĻlin, albo miała z jednå lub dwie przesuszone paprotki
czy fikusy, natomiast w sali od biologii było ich znacznie wiùcej. Na poczåtku mojej edukacji
nauczycielkå biologii była pani Ekier (chyba tak siù pisze jej nazwisko), która uczyła równieŜ
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i geografii. Pamiùtam, Ŝe kiedyĻ musieliĻmy odbywaç zajùcia z biologii w sali geograficznej,
poniewaŜ smród w biologicznej był nie do zniesienia po tym jak jeden z uczniów stłukł
naczynie z formalinå” (mamut).
„Chyba jeszcze wiùcej zamieszania było po tym, jak ktoĻ na korytarzu puĻcił kwas
masłowy. Cała szkoła uciekała na zewnåtrz” (WSKH). „Ja teŜ coĻ takiego pamiùtam. Ten
numer był chyba robiony kilka razy. Pamiùtam teŜ, Ŝe wlazło toto w szczeliny w parkiecie i
trzeba było sporo zachodu, Ŝeby moŜna było w budzie wysiedzieç. Ze smrodliwych
pomysłów pamiùtam teŜ okres «terroru zgniłych jaj». Rzucano tym na ulicy w przejeŜdŜajåce
samochody. KiedyĻ oberwał nawet såsiad jadåcy na motocyklu. Spodnie ze skóry były do
wyrzucenia, bo nie dało sie wywabiç odorku” (ak).
„Na dachu szkoły zawsze sterczały trzy długie anteny. Czy ktoĻ wie, do czego to było
uŜywane? Nigdy nie słyszałem o Ŝadnym kółku radiowym w Siódemce” (mamut).
„W okresie przed samå zima była dobra moŜliwoĻç zwiania z lekcji. Przywozili nam
wtedy wùgiel lub koks i trzeba go było «łopatowaç» do piwnicy. OczywiĻcie w czasie pauzy
zasuwaliĻmy jak psy, ale po dzwonku moŜna siù było schowaç w piwnicy i trochù odsapnåç.
Dobrze teŜ było byç w tamtych czasach wysokim. Było siù niezbùdnym a to do wieszania
zasłon lub firan, a to do innych odpowiedzialnych zadaĤ. Szczególnie wartoĻciowe było to na
lekcjach Draganki” (AD).
„Zawsze bardzo lubiłem ferie zimowe. Czasem nawet korzystałem z feriowych zajùç w
naszej budzie. Było jakoĻ tak inaczej niŜ normalnie, bez szkolnego stresu i na wesoło.
Pamiùtam, Ŝe obowiåzkowo oglådało siù w sali fizyczno-chemicznej jakieĻ kreskówki lub
Colargole. Lodowisko szkolne teŜ złe nie było, choç wolałem jezioro. No chyba Ŝe sypnåł
Ļnieg. KtórejĻ zimy bardzo długo Ļniegu nie było, ale za to była bardzo mroŚna pogoda i
Jezioro Długie zamieniło siù w jednå wielkå zamarzniùtå taflù, moŜe tylko odrobinù
chropowatå. AleŜ Ļmigało siù wtedy na łyŜwach” (mamut).
I kilka wieĻci i wraŜeĤ najĻwieŜszych:
„Byłem w szkole 22 kwietani 2006 roku na Dniu Otwartym. Te korytarze, schody, drŜenie
przed gabinetem jednej z nauczycielek... Miłe wspomnienia, ale wszystko jakieĻ mniejsze:
sale, korytarze, schody, ławki” (Zbyszek). „Dzisiejasza sala z komputerami to słynna sala ze
stołami trzysobowymi, czyli sala fizyki i chemii, czyli takŜe sala projekcji filmów i pracownia
Filuta. ZaĻ salka w głùbi, za sklepikiem i obok biblioteki, została utworzona z mieszkania –
słuŜy jako sala do gimnastyki korekcyjnej” (karolina).
Szkoła Podstawowa nr 14
PołoŜona za tunelem, prawie na przeciw Dworca Zachodniego, trochù w stronù KoĻcioła
Garnizonowego.
„W póŚnych latach siedemdziesiåtych i wczesnych osiemdziesiåtych z 14-tkå nie bardzo
siù lubiliĻmy, ale ja Ŝadnych negatywnych sytuacji nie pamiùtam” (mamut). „RzeczywiĻcie,
nie lubiliĻmy siù z 14-tkå, ale nie przejawiało siù to w Ŝadnymi rùkoczynach, przynajmniej ja
o niczym takim nie wiem. I nie do koĤca wiadomo, dlaczego właĻciwie nie lubiliĻmy 14-ki”
(Zbyszek). „Ja właĻciwie lubiłem 14-tkù, bo chodził do niej mój przyjaciel BoguĻ Molenda, a
poza tym trudno coĻ znaleŚç w Olsztynie, czego bym nie lubił, i z latami to narasta” (jd).
„Czternastka, czyli buda im. Karola ĺwierczewskiego, nieŚle wykazała siù na kilku
olimpiadach sportowo-matematyczno-rusycystycznych i chyba dlatego były wobec niej tego
typu chłodne uczucia. Ale tak ogólnie nigdy nie było konkretnych powodów. OsobiĻcie
znałem kilkunastu bardzo fajnych 14-tkowiczów i nic negatywnego powiedzieç o nich nie
mogù. Natomiast z architektonicznego punktu widzenia budynek 14-tki był jakiĻ taki nie
specjalnie uroczy. Poza tym wciĻniùty w nie najlepsze moim zdaniem miejsce. Såsiedztwo
Dworca Zachodnim teŜ chyba do najlepszych nie moŜna zaliczyç. Plusem za to 14-tki była
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bliskoĻç do Zamku i Starówki. Pobliski park zresztå teŜ niczego sobie, takŜe Łyna, choç do
jeziora nie da siù tego porównaç” (mamut).
„14-tka stała siù Karola ĺwierczewskiego dopiero w pewnym momencie, i wtedy
postawili tam tù głowù przypominajåcå Kojaka” (jd). „W dniu nadania szkole imienia gen.
Karola ĺwierczewskiego (31. VIII. 1976 r.) na wielkå uroczystoĻç zostały zaproszone
delegacje ze wszystkich szkół z Olsztyna. Chciałbym przypomnieç, Ŝe rok szkolny w roku
1976 rozpoczåł siù 21 sierpnia, tak wiùc impreza w 14-stce była Ļwietnå okazjå do urwania
siù z lekcji” (mir-mur). „Popiersie Karola zniknùło w tajemniczych i cichych okolicznoĻciach
jakiĻ czas temu” (Zbyszek). „Pomnik ĺwierczewskiego wyrzeŚbił mój tata; potem, gdy głowa
ĺwierczewskiego przestała byç potrzebna, została zabrana przez ojca. Podobno ojciec
dospawał wåsy (głowa była chyba Ŝeliwna albo coĻ takiego) i zrobił z niego Witosa. Nie
wiem co dalej, bo nie Ļledziłem rozwoju wypadków” (miki).
„14-tka była jednå ze szkół tzw. tysiåclatek, bo zbudowana została na tysiåclecie Polski i
chyba w zamiarze władz PRL-u było wybudowanie tysiåca takich szkół. Wszystkie poznaç
moŜna bardzo łatwo, bo så prawie jednakowe, np. w Olsztynie takå tysiåclatkå jest takŜe 17tka. Do naszej Siódemki 14-tka oczywiĻcie siù nie umywa. Ale teŜ obie szkoły coĻ chyba
łåczy, bo w koĤcu leŜå po przeciwległych stronach tego samego nadzwyczajnego Jeziora
Długiego. Poza tym wielu z nas chodziło i do Siódemki, i do 14-tki; gdy na przykład kogoĻ
wyrzucili z jednej szkoły, to szedł do drugiej. Ja mieszkałem kiedyĻ obok 14-tki na Pekinie.
W pierwszej i drugiej klasie chodziłem stamtåd do Siódemki pieszo. Potem teŜ pieszo, ale juŜ
z Alei Przyjaciół. Mój brat siedem lat chodził do 14-tki, a w ósmej przeniósł siù do Siódemki”
(WSKH).
DziĻ Czternastka juŜ nie istnieje, a w jej budynku znajduje siù Gimanzjum nr 5.
Szlaczki
„Ja wygrzebujù jeszcze z pamiùci tzw. szlaczki, czyli kolorowe, bardzo urozmaicone,
rysowane kredkami paski, oddzielajåce poszczególne lekcje w zeszycie. Gdy człowiek ledwo
co dopiero pisał, całå energiù wkładał w te szlaczki” (jd).
Sznur od Ŝelazka
„W latach mojego dzieciĤstwa na Alei Przyjaciół nie obowiåzywał dzisiejszy
rygorystyczny (i słuszny) zakaz bijania dzieci. Nie znam na szczùĻcie przykładów z tamtych
lat jakiegoĻ znùcania siù nad dzieçmi, ale lania sie zdarzały. Dostawało siù Ļcierkå od mamy,
pasem od taty, ale w mojej pamiùci pozostał (raczej czarno-humorystycznie) jako narzùdzie
«tortur» sznur do Ŝelazka. Wtedy Ŝelazka miały osobny sznur wkładany w specjalny wtyk w
Ŝelazku, no i faktycznie było to porùczne narzùdzie straszenia (bo raczej w sumie nie bijania)
niegrzecznych milusiĤskich” (jd).
„Ja sznurem od Ŝelazka nie dostałem, ale u mojego kolegi taki sznur wisiał w kuchni za
drzwiami. Pamiùtam, Ŝe ciarki przechodziły po plecach na sama myĻl... OmijaliĻmy ten sznur
jak najdalej siù dało” (LP).
Sztiopa
Czyli Sławek Jelewski, najlepszy piłkarz osiedla. Jego udział w druŜynie klasowej
gwarantował w zasadzie zwyciùstwo – był trampkarzem OKS Stomil. Pracuje teraz na stacji
CPN (jego córka jest mistrzyniå juniorek Polski w boksie i jest w kadrze juniorek judoków).
Szuszkiewicz
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Szwejk Jarek
Swego czasu uczeĤ Siódemki, dziĻ właĻciciel knajpy „U Jana” na Starówce, czùsto
goszczåcej Siódemkowiczów. „Jarek Szwejk zabawiał nas, jak przystało na gospodarza i
jednoczeĻnie pracował. PóŚniej dołåczył Jarka brat Piotr, ale my zbieraliĻmy siù juŜ do
wyjĻcia” (karolina). „Szwejk siù naprawdù wysilił, aby nam coĻ dobrego przygotowaç i
zaprezentowaç w trakcie spotkania” (Fredek).
„KiedyĻ Jarek Szwejk zataĤczył na szkolnej dyskotece z dziewczynå z niŜszej klasy i jego
brat Piotrek Ļmiał siù z niego chyba z piùtnaĻcie minut, Ŝe taĤczył z takå małolatå” (zyby).
Szwejkowscy
Mieszkali w suterynie na Rybakach 6. Bogdan, straszy brat (chyba Jurek) i młodsza
siostra.
„DziĻ siù dowiedziałem, Ŝe wczoraj lub przedwczoraj w Jeziorze Długim utopił sie
Bogdan Szwejkowski z Rybaków. ZałoŜył siù, Ŝe przepłynie... Przepraszam za smutne
wieĻci” (Zbyszek). „Byłem tego niemal Ļwiadkiem. Popijali tanie wina na brzegu przy
budynku pierwszej szkoły (koło kiosku). Byłem akurat na spacerze. Jeszcze słyszałem jak
jeden z nich mówił «to polej ostatniego». Poszedłem na spacer wokół jeziora, a tymczasem
juŜ podjechała ekipa ratunkowa. WczeĻniej próbował ratowaç go przechodzåcy mùŜczyzna.
Wyciågnùli go przy mnie po piùciu minutach, ale lekarze nie dali rady odratowaç” (WSKH).
„Podobno załoŜyli siù po pijaku o pół litra... Co za bezsens i głupota” (Zbyszek).
SzymaĤscy
Marek był kolegå z klasy Fredka. Mieszkał na Rybakach niedaleko przedszkola i miał
brata Michała (michal.szymanski.free.fr, podroze.szymanskich.net/kontakt/). Michał ukoĤczył
Siódemkù w roku 1990 (wychowawczyniå była pani Dragan).
Szyszkowscy
Znajomi WSKH. Mieszkali na parterze na Bałtyckiej 17, obok Fredka i mamuta (Bałtycka
19). Dariusz Szyszkowski stał siù wåtpliwym bohaterem kilku publikacji prasowych i
intenetowych; oto jedna z nich:
„W Warszawie powstało stowarzyszenie Temida zrzeszajåce ludzi poszkodowanych przez
oszusta Dariusza Szyszkowskiego. WĻród jego ofiar så premier Marek Belka, wicepremier
Jerzy Hausner i lider SDPL Marek Borowski. Dariusz Szyszkowski to nowe wcielenie
Nikodema Dyzmy. Ten 41-letni mechanik samochodowy z Olsztyna pojawił siù na
warszawskich salonach pod koniec lat dziewiùçdziesiåtych, podajåc siù za prawnika z
Niemiec. W 2000 roku załoŜył Instytut Gospodarki i SpołeczeĤstwa skupiajåcy polityków
zwiåzanych z lewicå, który po wygranych wyborach miał doradzaç rzådowi. Gdy członkowie
instytutu zorientowali siù, Ŝe Szyszkowski to oszust, usunùli go. Do dziĻ jednak naciågacz
korzysta z tego, Ŝe kiedyĻ działał w jednej organizacji ze znanymi osobistoĻciami polityki.
Pokazuje swoim ofiarom kopiù dokumentu – z Krajowego Rejestru Sådowego, według
którego jest dyrektorem finansowym Instytutu Gospodarki i SpołeczeĤstwa, którego prezesem
jest premier Marek Belka, a członkami m.in: Jerzy Hausner, Marek Borowski i urzùdnik
Ministerstwa Skarbu PaĤstwa Bogdan Kokoszka. Przed paroma tygodniami, powołujåc siù na
znajomoĻci z politykami lewicy, Szyszkowski oszukał Wiktora Adamskiego z Sochaczewa.
Sprzedał mu udziały w spółce Cemkor, które nie były jego własnoĻciå. Jednå z osób, które
zaufały Szyszkowskiemu, jest załoŜyciel stowarzyszenia Temida Andrzej Łùtowski, twórca
jednej z najwiùkszych firm w branŜy komputerowej. Oszust naciågnåł biznesmena na ponad
100 tys. zł, sprzedajåc mu udziały w firmie, którå wczeĻniej zbył innej osobie. Biznesmenów,
którzy padli ofiarå oszusta i poinformowali o tym policjù, jest wiùcej. To z ich inicjatywy
powstało stowarzyszenie Temida, które zamierza uczestniczyç w sprawach przeciwko
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oszustowi jako oskarŜyciel posiłkowy. W warszawskich sådach przeciwko Szyszkowskiemu
toczy siù kilka spraw. Jednå z jego ostatnich ofiar jest Tomasz M. z Olsztyna, od którego
Szyszkowski wyłudził kilkadziesiåt tysiùcy zł. Szyszkowski przechwala siù, Ŝe ma
znajomoĻci w sådach. ĺcigał go teŜ olsztyĤski urzåd skarbowy i komornik. Szyszkowski
przeprowadził siù do Warszawy, gdzie załoŜył kilka oszukaĤczych firm”.
Tyle prasa, ale i my mamy swoje informacje: „Dariusz Szyszkowski ma 43 lata.
Absolwent Siódemki, rocznik 1976/77. Mieszkał kilka lat w Niemczech. Chodził do klasy
wyŜej ode mnie (razem z Markiem Mierzejewskim i innymi). Mieszkał na Bałtyckiej koło
mnie, w pierwszym bloku na parterze. Ja go doĻç dobrze pamiùtam” (Fredek). „Fredek, mnie
teŜ siù przypomina, Ŝe mieszkał chyba na Bałtyckiej 17, pod nr 2. Jego ojciec był chyba
wojskowym. JeĻli siù nie mylù, to był z niego wysoki goĻciu” (mamut)”. „Numer 17,
mieszkanie 2 albo 3. Czy ojciec był wojskowym, nie pamiùtam. Miał starsze rodzeĤstwo:
siostrù Iwonù i brata Sławka. Mieli Wartburga, który zawsze stał obok bloku. Ten Wartburg
był bodajŜe wygrany w jakiejĻ loterii. Ale moŜe siù mylù” (Fredek). „Masz racjù, oni mieli
Wartburga, a parkowany był dosłownie pod ich oknem, tak jakby naprzeciwko Ļmietnika”
(mamut).

ĺ
ĺciåganie
„ĺciåganie było zawsze nieodzownå czùĻciå nauki w szkole. W pewnym sensie był to
właĻciwie sposób uczenia sie, moŜe nie do koĤca uczciwy, ale jednak. Ja osobiĻcie niewiele
Ļciågałem, moŜe zdarzyło siù to ze trzy-cztery razy w ciågu całej mojej nauki w Siódemce.
Wiem, wiem, dziwnie mało; moŜe jestem jakimĻ dziwakiem, ale tak akurat wyszło. Po raz
pierwszy Ļciågałem na geografii. Nie pamiùtam dokładnie, która to była klasa, czwarta czy
piåta, ale pamiùtam, Ŝe dotyczyło to moje Ļciåganie długoĻci granic Polski. Mam ogólnie
Ļwietnå pamiùç, wybiórczå, ale naprawdù niezłå. Nie mogłem jednak zapamiùtaç za nic
długoĻci tych granic. Przed klasówkå wypisałem wiùc delikatnie pod blatem ławki długoĻci
tych nieszczùsnych granic. NajĻmieszniejsze było to, Ŝe właĻnie przez to zapisanie
zapamiùtałem wreszcie długoĻç tych granic. Zerknåłem na nabazgrane informacje tylko raz i
zrobiłem to bardziej dla potwierdzenia, Ŝe siù nie mylù niŜ dla samego Ļciågniùcia. Samym
jednak faktem Ļciågania byłem bardzo zdenerwowany, strasznie obawiałem siù, Ŝe mógłbym
wpaĻç. ĺciåganie w póŚniejszych klasach stawało siù sztukå. Dziewczyny miały bardziej
rozwiniùte metody Ļciågania niŜ chłopcy, choç i tym nie brakowało pomysłowoĻci. Jednå z
dziewczùcych metod było włoŜenie zapisanego skrawka papieru pod rajstopami poniŜej linii
spódnicy. Wystarczajåco nisko, Ŝeby było łatwo podwinåç skrawek materiału i zerknåç na
tekst, ale zarazem wystarczajåco wysoko, aby nauczyciel tego nie zauwaŜył. Trick ten
najlepiej działał na nauczycieli mùŜczyzn, gorzej było z paniami; pamiùtam jak Borkowska
odkryła takå Ļciågù u jednej z dziewczåt. Poprosiła dziewczynù do składziku usytuowanego
za klaså chemiczno-fizycznå i kazała jej unieĻç spódnicù. Wpadka jakich mało. Borkowska z
takich sytuacji potrafiła robiç sceny. Chłopcy mieli inne pomysły, np. takie jak pisanie na
podeszwach trampek lub tenisówek kolegów siedzåcych naprzeciwko, tak Ŝeby łatwo było
zerknåç na tekst na nich napisany. Pisanie pod ławkami było rutynå. Borkowska uwielbiała od
czasu do czasu zaganiaç nas do zmywania tych wypocin denaturatem, który swego czasu był
ulubiony trunkiem olsztyĤskich meneli (tym, którzy nie pamiùtajå przypomnù, Ŝe był to płyn
niebiesko-fioletowy, miał wizerunek trupiej czaszki na etykietce, a butelka była identyczna
jak butelka od wódki)” (mamut).
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ĺliwiĤska Krystyna
Z rocznika 1961/62; koleŜanka klasowa jurka. „Przebywa od wielu lat w Niemczech, ale
systematycznie bywa w Olsztynie. Jej ojciec nadal mieszka na Alei Przyjaciół pod nr 45.
Krysia nie zmieniła siù bardzo, moŜe tylko akcent juŜ nie jest polski, ale nie dziwiù siù, bo
bùdåc tam nie obcowała z Polakami” (gaga).
ĺliwinski Wojtek
Pseudo „Faszysta”. Kolega gd.
ĺmigus-Dyngus
Zwany teŜ lanym poniedziałkiem. „Czasami polewanie Ļmigusowe nabierało
niewyobraŜalnych form. Zaczynało siù całkiem spokojnie, a to w domu ze szklankå, a to na
korytarzu z garnkiem. Z czasem «apetyt» siù wzmagał, wiùc kaŜdy wykorzystywał swoje
moŜliwoĻci. Ja na przykład wykorzystywałem daszek nad wejĻciem do Ļrodkowego bloku na
Jeziornej. Z pokoju mojej siostry mogłem wyjĻç na ten daszek i przyczaiç siù na tych, którzy
mi w korytarzu umknùli. Zaopatrzony w kilka pojemników czekałem na moje ofiary, które
niepewnym krokiem wychodziły z klatki, szukujåc wzrokiem potencjalnych polewaczy. Po
chwili niepewnoĻci wysuwali siù spod daszku i... otrzymywali wiaderko wody prosto na
głowù. Nieco póŚniejszym przedpołudniem dochodziło do miùdzyosiedlowych starç, które
chłonùły hektolitry wody. W czasie powrotu z koĻcioła reszty ludnoĻci osiedlowej dochodziło
do koalicji wodnych brygad. Wtedy właĻnie napełniano pojemniki wodå z Długiego i czekało
siù na autobusy na przystanku. Niektórzy kierowcy próbowali ratowaç ludzi i zatrzymywali
siù albo trochù wczeĻniej albo trochù dalej od przystanku, ale byli i tacy, którzy stawali na
przystanku i bez sumienia otwierali wszystkie drzwi. Jednego razu przyjechała nawet milicja,
bo ktoĻ siù trochù wzburzył, ale stróŜe prawa mu powiedzieli, Ŝe jak nie lubi tradycji, to niech
siedzi w domu. Facet zły odwrócił siù i poszedł do domu, a milicjant dał nam kiwniùciem
głowy do zrozumienia, Ŝe goĻciu powinien jeszcze jedno wiaderko zarobiç. OczywiĻcie
wykonaliĻmy zadanie z pełnym sukcesem; goĻciu przeklinał jak furiat, a «smerfy» zrywały z
nami boki” (AD).
„LaliĻmy wodù skromnie, z sikaweczek, parù kropelek wody tu, parù tam, a ojciec
mamuta, co? Całym wiadrem (dziùki bogu, Ŝe ciepłej), i to po oczach. Na dodatek ja na to
wiadro jeszcze cierpliwie czekałam pod drzwiami. Zanim dojechałam do domu ubranie
zamarzło mi na koĻç – nigdy wczeĻniej i nigdy potem nie maszerowałam w tak zamroŜonym
pancerzu” (borasca).
ĺniadanie (Fredka)
„Codziennie rano robiło siù na Ļniadanie ĻwieŜe zakupy w SAM-ie na rogu Bałtyckiej i
Jeziornej. Twaróg w kawałku, Ļmietana, ĻwieŜe bułki i mleko. Twaróg rozrabiało siù ze
Ļmietanå i cukrem (w sezonie dochodziły do tego truskawki! Ach!), i jadło siù to ze
ĻwieŜutkimi bułkami. Do tego zimne mleko bez koŜucha (ciepłe i goråce mleko z kaszkå
dostawały tylko młodsze siostry w butelce ze smoczkiem; one nie mogły siù wtedy jeszcze
broniç)” (Fredek).
ĺnieg, ĻnieŜki
„Pamiùtam wielkie walki na ĻnieŜki. Czasami siù zdarzało natrzeç wroga Ļniegiem lub teŜ
samemu zostaç natartym; to drugie – okropne. KtórejĻ zimy w klasie czytaliĻmy fragment z
ksiåŜki «Serce» Amicisa. Fragment dotyczył bitwy na ĻnieŜki pomiùdzy grupkami młodzieŜy;
wszystko działo siù chyba na poczåtku wieku (XX-tego). W czasie walki na ĻnieŜki
przechodzåcy obok starzec został przypadkowo uderzony w głowù ubitå bardzo twardo
ĻnieŜkå. ĺnieŜka trafiła go dokładnie w oko i stracił wzrok. OczywiĻcie nie doszłoby do tego,
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gdyby nie to, iŜ jeden z chłopców ubił Ļnieg w twardå lodowå bryłù. Pamiùtam, Ŝe za sprawå
tej czytanki byłem potem ostroŜniejszy z rzucaniem ĻnieŜek, a przede wszystkim nie ubijałem
ich nigdy w twarde kule” (mamut).
„Rzucało siù ĻnieŜkami przed szkołå w tych, co wychodzili ze szkoły głównym wejĻciem.
NiebezpieczeĤstwo wzrastało, gdy wychodziła jakaĻ nauczycielka!” (WSKH).
ĺwiat Młodych
„Nieodzownå czùĻciå mojego dzieciĤstwa w czasach podstawówki był «ĺwiat Młodych».
Chodzi oczywiĻcie o gazetù harcerskå wydawanå bodajŜe dwa razy w tygodniu. Zdaje siù, Ŝe
wychodziła we wtorki i czwartki. Mój ojciec zaprenumerował w swoim biurze to pismo i
dostawałem je przez lata regularnie. Czytałem je praktycznie od deski do deski. OczywiĻcie
ulubionå stronå «ĺwiata Młodych» był komiks. Na tych stronach drukowany był miùdzy
innymi «Tytus, Romek i A’Tomek», «Kleks», a takŜe «Przygody Kubusia Piekielnego».
Czytałem prawie wszystko, moŜe tylko kółko astronomiczne nudziło mnie trochù. Ale muszù
przyznaç, Ŝe do dziĻ lubiù zerkaç w nocne niebo. Pismo nie była drogie, kosztowało chyba
1.50 zł. To siù chyba zmieniło z czasem, ale ja zawsze swoje dwa wydania w tygodniu
otrzymywałem regularnie. Czùsto próbowałem teŜ gier, kodów, propozycji majsterkowicza z
tego pisma. Moje póŚniejsze zainteresowanie komiksami zawdziùczam chyba w duŜej czùĻci
właĻnie temu pismu. Lubiłem czùsto powracaç do starych poŜółkłych wydaĤ i czytaç je raz
jeszcze” (mamut).
ĺwieca dymna
„Piłeczkù pingpongowå łamało siù na małe kawałki (nadawały siù teŜ do tego róŜne inne
plastiki, np. laleczki od siostry). Kawałki wkładało siù do pudełka od zapałek. Podpalało siù
ten plastik w pudełku i jak siù to juŜ dobrze rozpaliło, to zamykało siù pudełko, Ŝeby plastik
siù tlił i dymił. PóŚniej moŜna to było gdzieĻ podrzuciç. Zdrowe to na pewno nie było, ale
Ļciana dymu była zawsze pewna” (Fredek).
„A my kiedyĻ wziùliĻmy puszkù po kawie Ince, naładowaliĻmy pleksa i do rynny!
MoŜecie sobie wyobraziç, co siù działo! OczywiĻcie była takŜe straŜ poŜarna i milicja. To
wszystko działo sie na placyku, a my spokojnie obserwowaliĻmy całe wydarzenie z wieŜowca
na Jeziornej” (LP).
ĺwierszczyk
Nic z tych rzeczy. Czasopismo dla młodzieŜy; ci, którzy juŜ wyroĻli z «Misia», a jeszcze
brakowało im nieco do «Płomyczka», «Płomyka» i «ĺwiata Młodych», czytali (z mozołem)
właĻnie «ĺwierszczyk».
ĺwietlik Ewa
Zwana „Pchełkå”. KoleŜanka z klasy Iwony i Ewy T. Mieszkała na Alei RóŜ, była teŜ
dzielnicowå sympatiå gd. Jej tata pracował w olsztyĤskim radio.

T
Tabùdzki Janusz
Kolega a klasy DD. Niedawno zmarł w wieku 45 lat. Miał siostrù BoŜenù, z którå chodził
do lasy Zbyszek. Tabùdzki był såsiadem rb (Aleja Przyjaciół 11), kiedyĻ nawet wybił ĻnieŜkå
w mieszkaniu rb szybù.
Tablica
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Chyba centralne miejsce klasy; moŜna powiedzieç, Ŝe niemal klasowy ołtarz. Tu składało
siù ofiary i Ļwiùciło triumfy. Tablica wymagała uwagi i troski zarówno umysłowej, jak i
rùcznej.
„Wycieranie tablicy po lekcji naleŜało do dyŜurnego. W pamiùci pozostał mi najgorszy
dla tablic dzieĤ 1 kwietnia. Smarowało siù wtedy tablicù skórå od słoniny. Po takim zabiegu
pisanie kredå było absolutnie niemoŜliwe” (Fredek).
„Obsadek, kałamarzy i stalówek dziĻ juŜ wprawdzie nie ma, ale czarne tablice z kredå så
jak najbardziej, i to na wszystkich szczeblach nauczania, takŜe w moich okolicach, i do dziĻ
uwielbiam pisaç kredå na czarnej tablicy; wprawdzie så teraz i białe z flamastrami, ale to jest
dziadostwo i pomyłka” (jd)
Taksówki
MoŜe to niektórym wyda siù dziwne i prawie niemoŜliwe, ale w latach 60-tych moŜna
było w Olsztynie telefonicznie zamawiaç taksówkù, i to mimo tego, Ŝe były to czasy, Ŝe i z
taksówkami i z telefonami (z ich posiadaniem) był duŜy kłopot. Na postoju taksówek, chyba
koło sådu, a moŜe koło wysokiej bramy, była budka z daszkiem, a w niej telefon, który
odbierał pierwszy czekajåcy taksówkarz, i moŜna go było wezwaç.
Tarcza szkolna
„Wåtpiù co prawda, czy ktokolwiek jest jeszcze posiadaczem autentycznej tarczy szkolnej
Siódemki, ale moŜe jednak ktoĻ jakimĻ cudem ma jeszcze gdzieĻ jakåĻ uchowanå tarczù
szkolnå z dawnych lat, którå tak pieczołowicie przyszywało siù do fartuchów, swetrów i
kurtek. Pamiùtacie, jakie afery były, gdy ktoĻ nie miał jej przyszytej na właĻciwym miejscu?
PóŚniej przyszły czasy tarcz na agrafkach lub oskrobanych tarcz bez liter. W kaŜdym razie,
jeĻli ktoĻ jest właĻcicielem takowego zabytku miło by było, gdyby takowy obiekt udało siù
zeskanowaç i gdzieĻ opublikowaç” (mamut). Mamut okazał siù tu człowiekiem małej wiary.
Tarczù szybko odnaleziono, zeskanowano i do dziĻ otwiera Siódemkowå stronù internetowå
Fredka
„Moja tarcza najczùĻciej była na trzech zagiùtych szpilkach. Filut czasem sprawdzał czy
przyszyta” (Zbyszek). „Tarczù przypinało siù do rùkawa agrafkå, tak aby po wyjĻciu ze szkoły
moŜna jå było od razu odpiåç” (mr). „W tamtych czasach obciachem było pokazaç siù z
przyszytå tarczå” (miki). „Przez długie jednak lata tarcza w kieszeni albo na agrafce siù nie
liczyła; musiała byç przyszyta” (Fredek). „A sprawdzała najczùĻciej niezapomniana pani
woŚna” (LP).
Tarcza wzorowego ucznia
„Tarcza wzorowego była owalna, czerwona, z białym tekstem; moŜna jå obejrzeç na
stronie mojej i Fredka. Sam dałem radù z tym wzorowym chyba do czwartej klasy. Potem
bywało róŜnie, szczególnie za sprawå paĤ Dragan i Kraszewskiej. Taki los” (ak).
Teatr
„Lata temu, byłem wtedy w drugiej lub trzeciej klasie podstawówki, szkoła zabrała nas do
teatru Jaracza na przedstawienie Pasterki. Był to dla mnie pierwszy regularny spektakl
teatralny; wczeĻniej zaliczałem tylko kukiełkowe. Ten prawdziwy teatr zrobił na mnie
ogromne, iĻcie fenomenalne wraŜenie. JuŜ zawsze byłem od tego momentu podekscytowany
teatrem i do dziĻ ogromnie teatr lubiù. Trzeba przyznaç, Ŝe mimo, iŜ temat był religijny, to
jednak szkoły na to chodziły. Bardzo dobre w odbiorze to było dla dzieci; artyĻci włoŜyli w
przedstawienie duŜo serca, a wraŜenie na małych widzach wywarł spektakl wielkie. Potem
zaliczyłem ze szkołå równieŜ inne spektakle w Jaraczu, ale niewiele tytułów pamiùtam. Były
chyba „Przygody Robin Hooda”, „Lolek i Bolek w kosmosie”, „Panna z mokra głowå”, „Do
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wójta nie pójdziemy”, „Wesele” WyspiaĤskiego – jednak coĻ zapamiùtałem. Teatr to niezła
rozrywka, takŜe dla małolatów. Ciekaw jestem, czy szkoły nadal uczùszczajå do Jaracza”
(mamut).
Telefon
W zasadzie telefonów prywatnych prawie kiedyĻ nie było, jednak siù zdarzały. „Moi
såsiedzi mieli telefon w latach 60-tych i cieszyli siù duŜå popularnoĻciå w okolicy. Do
wyboru było skoczyç na piùtro do pani X albo Ļmigaç do budki na Bałtyckiej. Ciekawe, czy
dzisiaj ludzie okazywaliby såsiadom tyle ŜyczliwoĻci i cierpliwoĻci. Telefon to było
marzenie, które załatwiało siù poprzez prawidłowo ukierunkowane łapówki, a nawet i wtedy
czekaç trzeba było długo na ten bakielitowy łåcznik ze Ļwiatem” (nat).
„To niemal niemoŜliwe (a o łapówkach legendy rodzinne milczå), ale u mnie zawsze był
telefon, o numerze 54-53, wykorzystywany przez pół ulicy. Co ciekawe, na postoju taksówek
w ĺródmieĻciu (chyba koło sådu) był w latach 60-tych pod daszkiem telefon taksówkarzy, na
który moŜna było zadzwoniç i wielkopaĤsko zamówiç taksówkù (dojazd z Alei Przyjaciół do
ĺródmieĻcia kosztował minimalnå kwotù – 4.50; z tym Ŝe brali takŜe za dojazd, wiùc
wychodziło około 10 zł.). Taka jest prawda czasu, prawda epoki” (jd).
Teler Ewa
Ewa mieszkała na Alei Przyjaciół 19, i tam jeszcze mieszka jej mama; była koleŜankå
klasowå Iwony. Ma siostrù Alù, która z kolei była koleŜankå nat. Ewa nie mieszka juŜ w
Olsztynie, ale w Warszawie, natomiast Ala wrùcz odwrotnie.
Telewizja
Poczåtkowo telewizorów było mało i chodziło siù oglådaç do såsiadów, ale postùp był w
tej dziedzinie szybki i ogromny takŜe na Alei Przyjaciół.
„Oto moje waŜniejsze wspomnienia telewizyjne: 1. «Zrób to sam», które istniało zanim
ktokolwiek planował istnienie «Teleranka». NajwaŜniejsza w programie była specjalna
strzałka-wskaŚnik Adama Słodowego, którå wskazywał on szczegóły swych działaĤ. 2.
Marek Grot, który przed «Ekranem z Bratkiem» prowadził «Konkurs 5 milionów» – zawody
szkół na sali gimnastycznej. 3. «Zwierzyniec», którego czùĻciå najwaŜniejszå była składanka
z trzech filmów: Psa Huckelberry, Kota Jinxa (i myszek Pixie i Dixie) i Misia Yogi. 4.
Oglådałem legendarnego «Misia z okienka», który wcale nie był dobranockå, jak niektórzy
dziĻ myĻlå. 5. Zapadł mi teŜ w pamiùç (obok na przykład «Kabaretu Starszych Panów»)
program o polityce miùdzynarodowej «ĺwiatowid», prowadzony przez smutnego faceta
nazwiskiem Dylewarski. 6. W niedzielù Jan Wilkowski wystùpował z duŜå kukiełkå
nazywanå Golon, ale tego nie znosiłem, bo wydawało mi siù, Ŝe takie programy zabierajå
czas, który normalnie byłby przeznaczony na filmy rysunkowe. 7. Pamiùtam teŜ, gdy «Kloss»
nie był jeszcze filmem, tylko Teatrem Sensacji” (jd).
„Moje filmy tych czasów: «Bonanza», «Zorro», «Przygody Marka Piegusa»...” (WSKH).
„A «Gåska Balbinka»? Nikt o niej juŜ nie pamiùta?” (mamut).
„Jak wiùkszoĻç dzieciaków byłem telemaniakiem. Wszystko co mogłem oglådaç,
oglådałem. Telewizja do dziĻ zresztå jest jednå z moich ulubionych rozrywek, aczkolwiek
zmienił siù nieco repertuar tego, co oglådam. Stałem siù nieco bardziej wybiórczy. W latach
dzieciĤstwa, jak pewnie wiùkszoĻç z was, oglådałem co niedziela «Teleranek», w
poniedziałki «Zwierzyniec», w czwartki był, jak mi siù zdaje, «Smok Telesfor», do którego
po jakimĻ czasie dołåczył inny, mniejszy bazyliszek, którego imienia nie pamiùtam, ale moŜe
to był Bazyli. Był teŜ «Jacek i Agatka». Z kreskówek, czy teŜ filmów animowanych, utrwaliły
mi siù w pamiùci: «Zaczarowany ołówek», «Reksio», «Piesek w kratkù», «Przygody Misia
Colargola», «Kot Filemon» – bardzo je wszystkie lubiłem, ale kto ich nie lubił? Były teŜ
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«Przygody Pyzy», «Przygody Koziołka Matołka», «Mały rycerzyk», czy coĻ w tym stylu, w
kaŜdym razie kreskówka z karcianymi postaciami – moŜe ktoĻ z was pamiùta tytuł? Do tego
dochodzi póŚniejsze «Porwanie Baltazara Gåbki» (smok Wawelski i Barłomiej Bartolini
herbu Zielona Pietruszka), póŚniej takŜe pojawił sie «MiĻ Uszatek», «Pomysłowy Dobromir»,
który zawsze coĻ tam broił u dziadka – taki chłopak chyba trochù spokrewniony z Adamem
Słodowym. OczywiĻcie oprócz kreskówek była spora iloĻç powaŜniejszych hitów
telewizyjnych, jak np. «PodróŜ za jeden uĻmiech», «Gruby i spółka», «Stawiam na Tolka
Banana», «Czterej pancerni i pies», «Pies Cywil», «Wakacje z duchami», «Wojna domowa»,
«Porwanie Majki Skowron», «Karino», itd... Nie było tak Śle z tå naszå telewizjå w tamtych
czasach” (mamut).
„Mały smok od Telesfora nazywał siù Teodor. A program nazywał siù «Pora na
Telesfora». Ja z tamtych lat Ļwietnie zapamiùtałem «ĺwiùtego» (Roger Moore alias Simon
Templer i Tony Curtis), takŜe serial «Wielkie ucieczki» oraz serial biograficzny o Leonardzie
da Vinci” (Fredek).
„Tego na pewno nikt nie pamiùta: «Złamana strzała» (o Apaczu Koczisie), «Doktor
Kildaire» (młodziutki Richard Chamberlaine), «Kółko i krzyŜyk» (teleturniej), «Poznajmy
siù» (Fedorowicz z Kobielå)” (jd).
Tùgowscy
Dziadkowie mr; mieszkali na Alei Przyjaciół 39, na parterze. Ich córka Jola, mama mr,
oczywiĻcie chodziła do Siódemki, podobnie zresztå (i teŜ oczywiĻcie) jak jej siostra BoŜena.
„Od czasu do czasu przynosiłam do domu albo jeŜe z lasu, albo jakieĻ inne stworzonka,
które wymagały opieki lekarskiej mojej babci. Raz nawet babcia jakiejĻ sowie zszyła skrzydło
na okrùtkù i chyba sowa była z tej «operacji» zadowolona.
KiedyĻ na biologiù babcia spreparowała mi szkielet ryby, a i tak dostałam chyba tylko 4.
Miałam do niej straszny Ŝal.
Moja babcia miała do róŜnych pomocy mojego dziadka, ale w sytuacjach
podbramkowych dziadek przewaŜnie uciekał do klubu filatelistów, i babcia sama zmuszona
była na przykład do mordowania kury czy teŜ ryby do celów kulinarnych” (mr).
Toalety
„W szkolnych toaletach, które były raczej obskurne, czùsto paliło siù papierosy. Pamiùtam
wyraŚnie toaletù na dole, tuŜ przy pracowni ZPT. Toaleta składała siù z dwóch pomieszczeĤ.
W pierwszym znajdowały siù, o ile siù nie mylù, trzy zlewy i lustra. JakŜe czùsto i łapczywie
piło siù kranówù nad tymi zlewami, aby zaspokoiç pragnienie po szalonych zabawach na
szkolnym dziedziĤcu. Pochylało siù nad zlewem, a nastùpnie przysysało siù do kranu, i piło tù
lodowatå kranówù aŜ miło. Teraz chyba rzadko kto to pija. Nie jestem pewien, czy nie było
teŜ w tym pierwszym pomieszczeniu pisuarów... Druga czùĻç była oddzielnym
pomieszczeniem, w którym znajdowały siù trzy szalety. Drzwi zamykane były na skobel. Na
przeciwko drzwi znajdowały sie okna. Były zresztå do połowy zamalowane farbå olejnå, aby
dzieciaki nie zaglådały do Ļrodka. Dawało to trochù prywatnoĻci. WłaĻnie tam po raz
pierwszy widziałem ucznia palåcego papierosy. Wywołało to zresztå we mnie zdziwienie.
Nigdy nie lubiłem dymu papierosowego; mam jakiĻ kłopot z oskrzelami i zawsze trudno mi
było przy nim oddychaç (dziwne jednak, iŜ dym z ognisk nigdy tak na mnie nie działał)”
(mamut).
Todek ĺ.
Kolega zybiego. „W zwiåzku z Todkiem ĺ. przypomniało mi siù trochù. Todek miał dar
znajdowania amunicji (w lesie koło dawnego przejazdu kolejowego). ChodziliĻmy tam
właĻciwie wszyscy po «kulki», ale nikt nie znajdował tyle co on. Poza tym do dziĻ pamiùtam,
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Ŝe jawka na benzynie lotniczej jeŚdziła znacznie szybciej niŜ na zwykłej. Poza tym Todek
miał zasady; szczególnie dobrze pamiùtam jednå. Jak podbierał ojcu wino z piwnicy, to
zawsze wypijaliĻmy całå butelkù bo to «jest mniej widoczne», to znaczy, niedopita rzucała by
siù bardziej w oczy. Niby to nic taka zasada, ale on przestrzegał jej juŜ od poczåtku szóstej
klasy (wina były dobre)” (zyby).
Topole
Wielkie, fantastyczne, nastrojowe topole nad Jeziorem Długim, zwłaszcza wzdłuŜ Alei
Przyjaciół. Babcia LP pamiùtała je, gdy były zupełnie małe. W latach 90-tych podciùli je do
połowy i sterczały juŜ tylko okropne kikuty, a potem było jeszcze gorzej.
„Z topolami nad jeziorem to kryminał, z tym Ŝe (jak to u nas w Olsztynie) nikt za to nie
siedzi. Miasto kilka lat temu poprosiło jakåĻ firmù o przyciùcie koron. MieszkaĤcy
protestowali (na łamach prasy), Ŝe niszczy siù drzewa; ratusz odpowiadał, Ŝe mieszkaĤcy siù
nie znajå, bo to prosta przycinka. Potem okazało siù, Ŝe ta wynajùta firma przesadziła z
przycinkå i drzewa nie odŜyły. Ot, typowe urzùdowanie władz Olsztyna. Ostatnia informacja,
jakå pamiùtam, to propozycja ratusza, aby ogłosiç konkurs co zrobiç z kikutami!” (DD).
„Co do topoli rosnåcych dawniej nad Jeziorem Długim – zostały wyciùte za zgodå urzùdu
odpowiadajåcego za zieleĤ w mieĻcie, poniewaŜ så drzewami wywołujåcymi alergie. CoĻ w
tym musi byç, bo na wyciùcie kaŜdego drzewa, nie liczåc drzew owocowych, trzeba mieç
pozwolenie. W otoczeniu naszej szkoły teŜ juŜ ich nie ma. Były piùkne i dorodne, ale
niezdrowe” (dyr sp7 - BoŜena Szymkiewicz).
„Czemu tak co jakiĻ czas złorzeczycie na te topole nad Długim? Owszem, pamiùtajå
dziadka Adolfa, a co Ļmielsi powiedzieliby teŜ, Ŝe równieŜ prapradziadka Bonapartego.
Podobno po ich wyciùciu miała tam powstaç piùkna aleja, ale przyszły jakieĻ nieprzyjacioły
rodu ludzkiego, całego Ļwiata botanicznego, i jå w powijakach unicestwiły w trymiga.
Pozostały kikuty topoli. Szybko puĻciły nowe gałùzie, co wiùcej: obsadzono kikutki piùknymi
bluszczami. Z innych topoli zostały wydråŜone pnie, w których posadzono bardzo stylowe i
piùknie kwitnåce krzaki. WzdłuŜ całej alei posadzono teŜ szereg ciekawych drzewek, jak
wierzby niskopienne, brzozy i atrakcyjne krzaczki. Wszystko to szybko trafiło
najprawdopodobniej do ogródków wspomnianych nieprzyjaciół, i teraz mamy alejù smutku z
pozostałå rzeŚbå anielicy o smutnej twarzy i z ptasiå kupå. A topole coĻ w sobie na pewno
miały. Jedna miała w pniu wydråŜonå, a moŜe nawet naturalnå dziurù. W niej i przy niej
młodzi zrobili sobie lodówkù, w której chronili sobie piwo i inne skarby natury o
wdziùcznych nazwach Perła Mazurska, Czar Jabłoni itp.” (WSKH).
„Resztki topoli pozostały po drugiej, «koszarowej» stronie jeziora; od strony dzielnicy så
tylko rzeŚby i pozostałoĻci pni; szkoda ich, sypały białym Ļniegiem na całå dzielnicù”
(Zbyszek). „AleŜ było mi przykro, gdy zobaczyłem wyciùte topole nad jeziorem. Im siù tam
piùknie rosło, soki z jeziora ciågnùły zdrowo; zawsze był tam cieĤ. Ile to było piùknych
zabaw i spacerów pod tymi drzewami. Zawsze podziwiałem obwód pni tych potùŜnych
drzew. To był idiotyczny pomysł ta wycinka. Zabrało to sporo uroku tej stronie jeziora.
Powinni byli przynajmniej posadziç nowe drzewa” (mamut).
„Jest jednak małe Ļwiatełko w tunelu: otóŜ na dwóch z tych pozostałych pni wyrosły
całkiem juŜ spore nowe gałùzie i za rok-dwa, jak dobrze pójdzie, bùdzie coĻ, co przypomni
dawne topolowe czasy. Pierwsza z tych odŜywajåcych topoli jest na wysokoĻci ogródków
Alei Przyjaciół 32 i 30, a druga gdzieĻ na wysokoĻci domu Leszka i Dziankowskich” (jd). „Så
nawet trzy topole, które ocalały, majå juŜ nowe gałùzie i liĻcie, i rzeczywiĻcie dajå powaŜne
nadzieje na powrót dawnych dobrych topolowych czasów” (Zbyszek).
„I znowu bùdå topole Ļcinaç... Tym razem koło plaŜy miejskiej. Szkoda. Najmniej moŜe
wåtpliwoĻci budzi usuniùcie czterech topól z ul. Jeziornej (niedaleko PlaŜy Miejskiej) – så
stare i w kaŜdej chwili grozi im złamanie” (Zbyszek).
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„Pamiùtam poczåtek usuwania naszych topoli. To był moŜe poczåtek lat
osiemdziesiåtych; wyciùto pierwsze trzy czy cztery topole. Trudno mi dokładnie powiedzieç,
które, ale to było mniej wiùcej na wysokoĻci poczåtku Alei Przyjaciół. PotùŜne kloce drzew
leŜały tam długo, jeden był nawet kilkukrotnie nadpalany przez okolicznå młodzieŜ, ale bez
skutku” (mamut) „Jednak masowa wycinka, której ofiarå padł cały brzeg jeziora, miała
miejsce póŚniej, w latach 90-tych, choç nie mogù umiejscowiç, kiedy dokładnie.
Przypuszczam, Ŝe około 93-95, a moŜe nawet póŚniej” (ak).
Tor saneczkowy
Znajdował siù w lesie; zjeŜdŜało siù po nim z zawrotnå prùdkoĻciå. Sanki wiåzało siù po
kilka, czasami nawet po dziesiùç; takiego zjazdu nie sposób do dziĻ zapomnieç. „UwaŜam, Ŝe
ktoĻ, kto nie odbił sobie tyłka na torze saneczkowym, nie jest w stanie doceniç uroku
dzielnicy nad Jeziorem Długim” (DD).
„Szczególnie w nocy jadåc motocyklem pod górù, moŜna przeŜyç chwile grozy, kiedy
zabraknie kilku metrów do wierzchołka toru saneczkowego, i lecisz na dół” (LP).
„Na torze odbywały siù słynne kuligi, czasami nawet w nocy” (LP). „Kuligi to jeszcze nic.
Wraz z kolegå zjeŜdŜaliĻmy z wyĻlizganego sankami toru rowerami bez hamulców!”
(WSKH).
„Dopiero po paru latach od powstania toru saneczkowego wybrałam siù na sanki, no i
niestety po paru zjazdach wylådowałam na drzewie; pierwszy raz w Ŝyciu gwiazdy
zobaczyłam w oczach, a nie na niebie” (Iwona).
„Przypomniała mi siù starsza nazwa toru saneczkowego (jeszcze zanim wyrównał górkù
spychacz): Wyråb (lub Wyrùb)” (DD). „Zgadza siù, Danek, teŜ pamiùtam jako Wyråb. A jak
jest dziĻ na górze? KiedyĻ stała tam drewniana wieŜa, potem siù rozpadła. Jest teraz znowu,
czy jej brak?” (ak). „Na szczycie (o ile pamiùtam 140 metrów n.p.m.) nie ma Ŝadnej wieŜy,
jest tylko słupek z kamienia (taki jak na prawdziwych górkach)” (DD).
„Co do zimowych zabaw, to oczywiĻcie przypominam sobie połamane sanki na torze
saneczkowym. Wtedy moŜna było jeszcze na sankach dojechaç do pùtli autobusowej. Wiem,
Ŝe dziĻ to siù co nie co zmieniło” (AD). „Ja na torze bywałem rzadko. Ode mnie było to doĻç
daleko, a przecieŜ było parù fajnych górek równieŜ w pobliŜu mojego domu. Faktem jednak
jest, Ŝe nie były one tak rewelacyjne jak tor. Muszù siù przyznaç, Ŝe na torze roztrzaskałem
kiedyĻ moje sanki. Porzådne były i trochù było mi ich szkoda. Wybiło mnie tak jakoĻ o
skarpù, i trach. Sanki trzasnùły pod nami, a jechało nas trzech. Pamiùtam, Ŝe na torze
saneczkowym złamał nogù (jeĻli siù nie mylù) syn pani Pogłód, która była jednå z naszych
Siódemkowych nauczycielek, a przez rok mojå wychowawczyniå. Zdaje siù, Ŝe to złamanie
było bardzo ciùŜkie, otwarte, cała szkoła o tym mówiła” (mamut). „Na torze saneczkowym i
ja połamałam sanki. SzybkoĻç zjazdu była tak ogromna, Ŝe na dole niczego nie widziałam, bo
płynùły łzy i aŜ dech zapierało w piersiach. Najgorsze było jednak wchodzenie pod górù”
(karolina). „Ten tor powinien siù nazywaç «poŜeraczem sanek»” (mamut). „Ten młody, który
złamał nogù na sankach – to w mojej obecnoĻci. Stał jak ta pierdoła na zjeŚdzie i ktoĻ wjechał
w niego sankami. Złamanie nie było otwarte, natomiast podobno wiùkszy problem był ze
wstrzåsem mózgu (zrobił całe salto po uderzeniu)” (miki).
„A konwalie przy torze saneczkowym pamiùtacie?” (Zbyszek).
Tory kolejowe
„W ramach zabaw zimowych chodziliĻmy na skarpy za Ekonomikiem przy torach
kolejowych i dråŜyliĻmy tunele w olbrzymich zaspach ĻnieŜnych; radocha była przeogromna.
Tak w ogóle to te tory kolejowe strasznie nas ciågnùły i zachwycały” (mir-mur).
Tramp
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Bar restauracyjny w okolicach Dworca Zachodniego; połoŜony przed tunelem, po prawej
stronie, w miejscu, gdzie dawniej stały baraki mieszkalne, z których dzieci chodziły do
Siódemki. Powstał chyba pod koniec lat 60-tych, a rozpadł pod koniec 80-tych. Dochodziło
tam do licznych „bonanz”, trzeba było równieŜ byç odpornym wùchowo.
„Chyba pamiùtacie, Ŝe tak naprawdù Tramp był zbudowany niemal w całoĻci z drzwi,
przynajmniej jego Ļciany. Ci co wiùcej wypili, mieli kłopoty z odnalezieniem tych
właĻciwych. A piwo Mazurskie czy WarmiĤskie – o którym wypowiadano tu krytyczne
opinie – nie było takie złe. A gdy bodajŜe w 1986 roku pojawiły siù pierwszy raz butelki
półlitrowe, toŜ to była rewelacja! Ale małe baryłeczki 0,33 l. miały swój trwały urok”
(WSKH).
„Trampa czuç było juŜ z ulicy, moŜna było trafiç na wùch, lecz wytrzymaç w Ļrodku to
dopiero była sztuka. Mnie tylko parù razy siù udało” (Zbyszek).
„Trampa pamiùtam z zupy pomidorowej. Takiej nigdy nie gotowałam, nie gotujù i nie
bùdù gotowaç” (Iwona).
„Tramp powstał moim zdaniem około roku 1965” (jd). „Nie wiem, mnie jeszcze nie było,
ale pamiùtam, Ŝe chyba rozebrali go pod koniec lat siedemdziesiåtych. Dla naszej okolicy to
było waŜne – tak jakby ktoĻ do stùchłego pomieszczenia wpuĻcił duŜo ĻwieŜego powietrza. Z
Bałtyckiej prawie momentalnie zniknùły duŜe iloĻci pijaków, którzy tak czùsto zataczajåcym
siù krokiem podåŜali do swych domów po libacji w Trampie. Niektórzy wybierali czùsto
spacery nad wodå, które nie zawsze koĤczyły siù najszczùĻliwiej. Niedaleko Trampa nad
jeziorem jest coĻ w rodzaju betonowej balustrady. Lata temu widziałem goĻcia, który oparł siù
o niå rozmawiajåc z koleŜkå, po czym w jakiĻ sposób stracił równowagù, zachwiał siù i
przekoziołkował przez balustradù wprost do jeziora. Przeturlał siù jeszcze po paru krzaczkach
i wylådował w zielonej wodzie Długiego. Cały mokry i oblepiony rzùså wodnå (to był okres,
kiedy całe prawie jezioro było przykryte tym zielonym dywanem) jakoĻ jednak wytarabanił
siù na brzeg, ale wyglådał jak tysiåc nieszczùĻç... aŜ Ŝal było patrzeç” (mamut).
„A teraz tam, gdzie był nasz Tramp powstanie rondo. JuŜ w maju (2005) majå to zaczåç
robiç. Rondo połåczy Bałtyckå z Sielskå oraz z Artyleryjskå i Grunwaldzkå. Ronda majå
swoje nazwy, czyŜby wiùc Rondo Tramp?” (WSKH).
„Naprzeciwko Trampa była bardzo dawno temu budka z piwem, taka okrågła, przy
samym wjeŚdzie na Altyleryjskå” (Zbyszek).
„Jak byłem mały, to siù raczej bałem koło Trampa przechodziç. Zapewne w niektórych
ten lokal moŜe budziç pewnego rodzaju sentyment do bursztynowego napoju w wielkich
ciùŜkich szklanych kuflach, do kiszonych ogórów i podrzùdnej zagrychy, ale Tramp został
nieodwołalnie pogrzebany, wiùc zostawmy go moŜe w spokoju” (mamut).
Trampki
KiedyĻ podstawowe obuwie dla chłopaka od wczesnej wiosny do póŚnej jesieni; noszone
na co dzieĤ i od Ļwiùta, do grania w piłkù i na przymusowe spacery rodzinne. Przez szkołù
akceptowane jednak tylko na lekcjach WF i przeĻladowane kapciami.
„Ja preferowałem w czasach wakacyjnych, spùdzanych w Olsztynie, dresy i trampki, i
starałem siù nie wychodziç z nich przez 24 godziny na dobù niezaleŜnie od pogody” (jd).
Tramwaj
„Pamiùtacie tramwaj na koĤcu toru saneczkowego? Tam, gdzie stała budka z piwem? I
komu to przeszkadzało? KiedyĻ zatrzymałem tramwaj, krùcåc takå korbå z tyłu,
ogólnodostùpnå; motorniczy przybiegł z przodu i nakrzyczał, a ja przecieŜ tylko pokrùciłem!”
(Zbyszek). „Zbyszek, złotko, co ty czarujesz o tramwajce koło Antałka. Tramwaje – oj, kiedy
to było – a konkretnie linia numer 1 koĤczyła siù koło starego Ekonomika, czyli tłumaczåc na
dzisiejsze, obok obecnego Katolika przy skrzyŜowaniu Bałtyckiej z Jeziornå i Alejå
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Przyjaciół. Ten przystanek przy przejeŚdzie kolejowym to była koĤcówka linii autobusowej
nr 6 (potem jeszcze 11). Nie jestem pewien, gdzie był drugi koniec tramwajowej «jedynki».
Chyba przy Dworcu Głównym. Była teŜ Linia 2, chyba z WDK, ale dokåd ?” (ak).
„Ja pamiùtam tramwaje z czasów, gdy jeszcze nie było toru saneczkowego we właĻciwej
postaci, i pùtla była przy kiosku, naprzeciw ksiùgarni-papiernika, której kiedys teŜ nie było, i
motorniczy przechodził na pùtli z jednego koĤca tramwaju na drugi, bo tramwaj miał
obustronny, «wymienny» przód, i spokojnie ruszał w drugå stronù. «Jedynka» jeŚdziła
miùdzy Alejå Przyjaciół a Dworcem Głównym. Był to tramwaj jednoszynowy, z mijankami
co jakiĻ czas, z konduktorami, jednowagonowy” (jd). „Zgadza siù, ostatni przystanek, czyli
pùtla tramwaju była przy kiosku, czyli przy byłym Technikum ŁåcznoĻci, obecnie Liceum
Katolickim” (Iwona). „Janusz nazwał to dumnie pùtlå, ale o ile dobrze pamiùtam, to była
tylko zwrotnica i koĤczyło siù to dwoma Ļlepymi torami. Najwiùkszå sensacjù wzbudził
kiedyĻ tramwaj podczas zjazdu ulicå Grunwaldzkå w kierunku miasta, gdy rozsypała siù
przekładnia napùdu i co poniektóre kółka zùbate wyprzedziły pojazd, usiłujåcy zatrzymaç siù
za pomocå hamulca rùcznego, co zresztå nie całkiem siù udało. Nic dziwnego, Ŝe potem
tramwaje poszły do Elblåga. Tam płasko. A pamiùtacie konduktorów i bilety ulgowe – chyba
po 10, potem na pewno po 20 groszy?” (ak).
Tramwaj „Dwójka” miał trasù od Ratusza do dawnego WDK (Jakubowo). W ogóle
pierwsze tramwaje wyjechały na ulice Olsztyna w roku 1907, a wiùc wczeĻniej niŜ w
Warszawie. MielibyĻmy czym siù chwaliç, ale niestety ktoĻ zrobił nam psikusa i zlikwidował
je. Szkoda.
Tran
„Ja siù jeszcze załapałem na codzienny kieliszeczek tranu w przedszkolu. JakoĻ to
znosiłem, gdyŜ moim wrogiem głównym było mleko, ale były gusty całkowicie równieŜ
odmienne, traktujåce tran jako truciznù, a jego picie jako niewolniczå przemoc” (jd).
TråpczyĤscy
Bracia; z okolic Alei Przyjaciół 4.
Trepanowscy
Mieszkali na Alei Przyjaciół 34, na I piùtrze. On (pan Tadeusz Trepanowski) był
fotografem, publikował m. in. w „Panoramie Północy”, mieli jakieĻ francuskie koneksje. Były
tam dwie dziewczyny: Edyta i Ewa. PrzyjaŚnił siù z nimi dziadek mr2. Jd bywał u nich na
såsiedzkich choinkach. W ich ogrodzie rósł piùkny orzech włoski, któremu chłopaki nie
przepuszczali Ŝadnej jesieni.
„Pani Ewa Trepanowska pomagała mi kiedyĻ tłumaczyç poezjù francuskå na konkurs
(swojå drogå poległam)” (Beata).
Trojanowska Iza
W szkole jako Iza Schuetz; chyba najwiùksza sława spoĻród absolwentów Siódemki.
Mieszkała w skromnych budynkach (barakach) przed Dworcem Zachodnim, na miejscu
których powstał potem bar „Tramp”. Chodziła do Siódemki w latach 1962-1970; była to klasa
A, ta sama, w której zaczynał jd. Iza miała brata Maçka oraz Romka, który oczywiĻcie teŜ
chodził do Siódemki.
„Izabella Trojanowska odwiedziła Szkołù Podstawowå nr 7 w zwiåzku z jubileuszem,
choç dwa miesiåce przed uroczystoĻciami (zostało to upamiùtnione wraz ze zdjùciami w
gablocie przy wejĻciu do szkoły). Na spotkanie z absolwentkå przyszli teŜ nauczyciele, którzy
kiedyĻ uczyli i wychowywali małå Izù. Izabella Trojanowska swojå karierù rozpoczùła u nas
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jeszcze jako uczennica III klasy – wspominała Janina DomaĤska, była dyrektorka szkoły. –
ĺpiewała nam na wszystkich apelach i szkolnych uroczystoĻciach” (dyr.sp7).
„Mieszkała dwa kroki ode mnie. Pamiùtam jå, chociaŜ byłem jeszcze smarkaczem, kiedy
z rodzinå wyprowadzała siù ze starych baraków” (mamut).
Truchan Wojtek
Kolega Fredka i LP.
TrzciĤski Andrzej
Kolega z klasy ak. Mieszkał na Bałtyckiej, prawie naprzeciw kiosku, obok ksiùgarni.
TrzciĤski Tomasz
Czyli Cines. Mieszkał na Alei Przyjaciół 45; absolwent rocznika 1986. „Pamiùtam Cinesa
ze szkoły i od czasu do czasu spotykamy siù przypadkiem na mieĻcie. Wiem, Ŝe napewno i
inni z moich lat sobie go przypomnå, bo to bardzo barwna postaç” (mir-mur). Na forum bywa
równieŜ mama Cinesa (nick gaga).
Tunel
Znajdował siù i znajduje pod torami przy samym Dworcu Zachodnim. Bałtycka
przechodzi tam w Grunwaldzkå (i odwrotnie, jeĻli patrzeç od drugiej strony).
„Gdy byłem mały, uwielbiałem tam wrzeszczeç, a to ze wzglùdu na Ļwietne tam echo.
Czasami dawali siù w to wciågnåç moi rodzice, a nawet dziadkowie” (jd). „TeŜ zawsze tam
wrzeszczeliĻmy” (Fredek). „RównieŜ bùdåc niedawno w Olsztynie (rok 2004), jak zawsze
powrzeszczałem sobie w tym tunelu, ale niezbyt długo, bo przegoniło mnie stùŜenie spalin w
granicach dawki Ļmiertelnej. Tam jest teraz ogromny ruch, wiùc tunel najczùĻciej pełen jest
tych spalin i trzeba szybko go pokonaç, ale gdy siù go juŜ pokona, to – jak wiadomo – ma siù
Jezioro Długie jak na dłoni, no i, od czasu wiadomej sprawy z topolami, budynki Alei
Przyjaciół teŜ jak na dłoni” (jd).
I jeszcze wraŜenia jd z jego najĻwieŜszego pobytu na Alei Przyjaciół (2006 r.) i z sytuacji
w oklicach tunelu: „Wysiadłem w poniedziałek rano na Zachodnim, zostawiłem zbùdne
rzeczy w hotelu Pod Zamkiem i ruszyłem nad Długie. Przeszedłem koło 14-ki, która jest teraz
Gimnazjum nr 5, no i z napiùciem doszedłem do nowego ronda. UwaŜam, Ŝe jest bardzo
udane; ładne, czyste, pomysłowe; jeĻli rzeczywiĻcie jest sprawne komunikacyjnie, to jest
Ļwietnie. Wydaje mi siù, Ŝe Tramp stał dokładnie w Ļrodku dzisiejszego ronda. Mimo
waszych zdjùç i opisów zupełnie natomiast nie skojarzyłem, Ŝe dawny tunel został zupełnie
wyłåczony z ruchu pojazdów i stał siù tylko deptakiem. Dziùki temu dawna trasa zachowała
swój urok i nabrała spokoju. Powrzeszczałem w tunelu, ale idåc jego Ļrodkiem ciågle z
przyzwyczajenia odwracałem siù w obawie, Ŝe zaraz rozjedzie mnie jakiĻ samochód” (jd).
TuszyĤska AĻka
„Jedno ze zdjùçie na stronie Fredka AĻke TuszyĤskå. Oj, bardzo w niej siù kochałem.
Wyjechała do Niemiec i mieszka chyba w Dortmundzie; jest szczùĻliwå mamå
piùtnastoletniej córki.PrzyjeŜdŜa co roku do Olsztyna do rodziców; napewno jak jå zobacze,
to pokaŜù jej naszå stronù i forum” (Cines).

U
Ulf Artur
Chodził do Siódemki w latach 1969-1977, jego wychowaczyniå była pani Dragan.
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Uliczka
„Moje najlepsze wspomnienia zwiåzane z Alejå Przyjaciół (choç w zasadzie wszystkie så
najlepsze) dotyczå czasów, gdy nie było jeszcze ulicy Bursztynowej i tej drugiej nowej, do
niej równoległej, i gdy ten teren naleŜał w czùĻci do ogródków budynków Alei Przyjaciół po
stronie dalszej od jeziora, a w czùĻci stanowił tak zwanå «uliczkù». Było wiùc wtedy tak, Ŝe
nieparzyste budynki Alei Przyjaciół miały ogródki dwa razy wiùksze, i gdy doszło siù do
koĤca tych ogródków, to miało siù wraŜenie – szczególnie gdy było siù małym – Ŝe jest
bardzo bardzo daleko od domu i rodziców, i moŜna było sobie poszaleç chodzeniem po
drzewach, zrywaniem niedojrzałych owoców (królowały tam papierówki) i dzieciùcymi
kłótniami. Natomiast «uliczka» to były nieprzebrane gùstwiny krzaków i zielska,
poprzecinane rzeczywiĻcie ĻcieŜkami-uliczkami. Gdy siù tam poszło, to z jednej strony było
siù blisko domu, ale z drugiej strony wchodziło siù w inny, trochù tajemniczy i
nieprzewidywalny Ļwiat nieokiełznanej natury. Było to Ļwietne miejsce do zabaw w
chowanego i podchody, albo do przyjacielskich zwierzeĤ. Wszystko to sprawia, Ŝe nie mam
za bardzo serca do Bursztynowej i tej drugiej” (jd).
„Na ĻcieŜce (uliczce) do Ogródka Jordanowskiego było duŜo jabłek, bo spadały z
såsiednich ogródków. Była teŜ i jest stacja transformatorowa przy Bursztynowej” (WSKH).
Uliczkami nazywano teŜ zejĻcia nad Jezioro Długie. „Zimå ĻlizgaliĻmy siù szczególnie
chùtnie na zejĻciu nad Jezioro Długie na rogu Alei Przyjaciół i Rybaków. Tam wtedy nie było
schodów. ZjeŜdŜało siù na podeszwach, na tornistrze, na tyłku albo na kawałku jakiegoĻ
kartonu. A jak zejĻcie było oblodzone, to zjeŜdŜało siù aŜ na jezioro, wtedy zawsze skute
lodem” (Fredek).
Ulka
KoleŜanka nat. Ulkù spotyka czùsto w Olsztynie – bo ciågle tu Ulka mieszka – Iwona.
Urania
Wielka hala sportowa i widowiskowa; znajduje siù tuŜ za Planetarium.
„Gdy ujrzałem Uraniù po latach, to tak jakby siù skurczyła. Było nie było to jeden z
najwiùkszych obiektów w Olsztynie, ale jego rozmiar, a właĻciwie wraŜenie rozmiaru,
sukcesywnie siù zmieniało wraz z tym, jak człowiek miał szanse obejrzeç inne obiekty tego
typu. Urania chyba nie jest w stanie pomieĻciç wiùcej niŜ jakieĻ 4 tysiåce ludzi. Trochù
szkoda, Ŝe budynek zamienił siù w centrum handlowe, ale najwidoczniej takie były
olsztyĤskie potrzeby. Gdy byłem ostatni raz w Olsztynie, to budynek nadal temu głównie
słuŜył. Swego czasu natomiast, oprócz sportowych wydarzeĤ, moŜna było w Uranii obejrzeç
kabaret lub film (ja na przykład oglådałem tam «Przeminùło z wiatrem»). Muszù powiedzieç
w zwiåzku z tym, Ŝe przesiedzenie ponad trzech godzin na małych i niewygodnych
siedzeniach Uranii było ciekawym doĻwiadczeniem. JeĻli dobrze pamiùtam, budowano
Uraniù (albo «Urbaniù», jak swego czasu niektórzy Olszytniacy o niej mówili, kojarzåc jå z
Jerzym Urbanem) na doŜynki 1978 roku. Zdaje siù, Ŝe obiekt nie został nawet wykoĤczony do
koĤca i wielcy bucowie musieli siù poprzez zabłocone tereny obok Uranii przedzieraç do
budynku. Ale w propagandowych wiadomoĻciach były tylko wspaniałe informacje na temat
tego, jak Olsztyn piùknie siù rozrasta i staje coraz nowoczeĻniejszym socjalistycznym
miastem. Pamiùtam, Ŝe widziałem kiedyĻ ludzi sadzåcych wokół Uranii drzewa i krzewy
podczas jakiegoĻ czynu społecznego; niewiele z tych roĻlin zresztå przetrwało. Zdaje siù, Ŝe
równieŜ podczas pochodów pierwszomajowych pod Uraniå właĻnie ustawiano trybunù z
bucami, bo obiekt przecieŜ był na tamte lata wielkim osiågniùciem dla miasta” (mamut).
Urbanowie

204
Robert i Rafał; koledzy Fredka.
Utoniùcia
Jezioro Długie bywało nieŜyczliwe i wrogie dla próbujåcych w nim pływaç. Dochodziło
w nim do głoĻnych utoniùç, którymi Ŝyła i przejmowała siù długo cała dzielnica. PóŚniej całe
lata wspominano te nieszczùĻcia, na przykład starego Radziuna, albo faceta, który w trakcie
spaceru rodzinnego kazał Ŝonie i dzieciom iĻç dalej do mostu, przejĻç przez most i czekaç na
niego po drugiej stronie jeziora. Nie doczekali siù. Utoniùcia – szczególne w latach
piùçdziesiåtych – zdarzały siù równieŜ Ŝołnierzom z koszar po drugiej stronie jeziora.
„WracaliĻmy kiedyĻ po lodzie z koĻcioła i gdzieĻ na wysokoĻci górki, gdzie wszyscy
zjeŜdŜali na sankach (bardzo stroma) pewien mój kolega powiedział: patrzcie, tam dalej leŜy
piłka, moŜna zagraç w nogù. JuŜ siù przymierzył do strzału, ale w ostatniej chwili noga
zatrzymała siù sama. Okazało siù, Ŝe zamiast piłki była to wystajåca z lodu ludzka głowa albo
jej resztki. MoŜecie sobie wyobraziç jak my stamtåd uciekaliĻmy! Zaraz potem zjawiła siù
milicja i straŜ poŜarna, rozwalili lód i wyciågnùli tego topielca na brzeg. Był to jakiĻ OHPowiec (tak mówił milicjant), który prawdopodobnie wypił za duŜo piwa w Trampie” (LP).
„A wiecie, Ŝe moja mama prawie Ŝe siù w Długim nie utopiła, gdy wpadła do przerùbli
majåc 8 lat. Samej udało jej siù na szczùĻcie wyjĻç i doczłapaç do domu. Babcia o mały włos
nie umarła na atak serca jak jå zobaczyła” (mr). „JeĻli chodzi o przerùble, to ja teŜ zaliczyłem
kåpiel w Długim. Na pewno pamiùtacie przejĻcie nad jezioro naprzeciwko biblioteki. Tam siù
jeŚdziło na sankach aŜ na lód, i pewnego razu zjeŜdŜajåc tam sankami, znalazłem siù pod
lodem; chyba tylko jakimĻ cudem udało mi sie trafiç do krawùdzi tego przerùbla, a póŚniej
ktoĻ mi pomógł wygramoliç siù z wody. Jak siù okazało, dzieĤ wczeĻniej ktoĻ wyråbał dziurù
w lodzie, w nocy to zamarzło i nie było tej pułapki zupełnie widaç” (LP).
„Ja kiedyĻ wraz z całå grupå dzieciarni widziałam, jak wyciågnùli z Jeziora Długiego
topielca. Było to przeraŜajåce widowisko: w roŜne czùĻci ciała miał powŜerane wùgorze. Od
tego czasu przestałam je jadaç” (mr).
„Był czas, Ŝe nie rozstawałem siù z wùdkå, i wiem, Ŝe topielców było naprawdù wielu.
KiedyĻ nawet stary Jaworski wyciågnåł jednego właĻnie na wùdkù! Zaraz obok domu, w
którym mieszkał” (LP).
„Co do topielców w Długim, to o ile sobie przypominam, topili siù tam przede wszystkim
doroĻli, i to przewaŜnie, jak to siù powiadało, «w stanie wskazujåcym na spoŜycie». Dzieci
wiedziały, Ŝe Długie (z wyjåtkiem dwóch miejsc) nie nadaje siù do kåpieli; poza tym do
Krzywego było tak blisko” (US).
„BoguĻ KùpiĤski juŜ jako dorosły popijał kilkanaĻcie lat temu z kolegami nad Długim,
chyba gdzieĻ koło domu LP, tam gdzie teraz stoi wyrzeŚbiony anioł. To był listopad. ZałoŜył
siù z kolegami, Ŝe przepłynie na drugi brzeg jeziora. Nie dopłynåł” (WSKH).
„KiedyĻ byłem przy wyciåganiu kobiety z jeziora, była zupełnie zielona, a na szyi miała
pasek. Podobno ktoĻ jej «pomógł» w okolicy mostu; przez jakiĻ czas pływała przy dnie, w
koĤcu odnaleziona została przy «rybaczówce». Nie wiem, kto to był” (Zbyszek)
„WłaĻnie w tych dniach z Długiego wyłowili dziewczynù, mieszkankù dzielnicy.
Dziewczyna miała 33 lata, zaginùła dwa miesiåce temu, podejrzewane jest samobójstwo.
Mieszkała w okolicy Bursztynowej. Tyle wiem. KiedyĻ brałem udział w wyciåganiu topielca
po dłuŜszym pływaniu; niemiłe wraŜenie. Nie wiem, gdzie jå teraz znaleŚli, ale wiùkszoĻç
tych, którzy długo byli w wodzie Jeziora Długiego wypływała w okolicy «rybaczówki»
(PZW); pewnie jakieĻ prådy wody tak znoszå” (Zbyszek).
„Co do topielców, to podobno rzeczywiĻcie wielu siù w Długim topiło. Sam pamiùtam,
jak na poczåtku lat 80-tych wyciågano tuŜ po roztopach topielca niedaleko szkoły katolickiej.
Wyciågali nieboszczyka policjanci. Doholowali go jakoĻ do brzegu, ale za małå mieli
łódeczkù, wiùc go nie wciågali na pokład. Pamiùtam, jak jeden milicjant chwycił
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nieboszczyka za klapù płaszcza i wyciågnåł go na brzeg. Niezły tłum gapiów zebrał siù
wtedy, coĻ koło setki, głównie dzieci, ja wtedy miałem chyba jakieĻ 14 lat. Martwy
mùŜczyzna juŜ nieŚle uległ rozkładowi, bo twarz była zupełnie zdeformowanå, ale ja stałem
niezły dystans od miejsca, w którym leŜał. Innym nieszczùsnym topielcem, który szczególnie
poruszył mieszkaĤców dzielnicy był mały chłopiec. Było to zdaje siù w samym koĤcu lat 80tych czy teŜ moŜe rok 90-ty. MoŜe Fredek pamiùta dokładniej, poniewaŜ chłopiec mieszkał
koło nas na Bałtyckiej, pod numerem 17-tym, aczkolwiek ja nie znałem jego rodziny. Był
wiosenny albo wczesnoletni wieczór. Dzieci bawiły siù na podwórku, w tym dwóch chłopców
w wieku 3-5 lat. JakimĻ trafem ci dwaj wymknùli siù spod kontroli i obaj przeszli na drugå
stronù ulicy nad jezioro. Sami wiecie, jak to jest blisko, i to jest sprawa wrùcz sekundy, aby
znaleŚç siù nad brzegiem jeziora. Chłopcy powùdrowali nad jezioro tuŜ obok zwiåzku
wùdkarskiego. Wieczór nadszedł i nikt z dorosłych nie mógł znaleŚç tej dwójki w okolicy
bloków. W koĤcu znalazł siù jeden z chłopców, ale nie był w stanie wytłumaczyç, gdzie jest
kolega, tyle tylko, Ŝe chyba gdzieĻ poszedł. Doszło do paniki, zaczùły siù poszukiwania.
Szukał chłopca praktycznie kaŜdy mieszkaniec naszych bloków, ze mnå włåcznie. Pojawiły
siù przypuszczenia, Ŝe chłopiec gdzieĻ jest w okolicy, Ŝe tylko poszedł do lasu. Do póŚna
trwały poszukiwania z latarkami w rùkach. Bez rezultatu... Nie pamiùtam, czy było to bardzo
póŚno w nocy czy juŜ nad ranem, ale w koĤcu znaleziono ciało chłopca tuŜ obok łodzi
przykotwiczonej do palika na tyłach zwiåzku wùdkarskiego. Tragedia została odebrana przez
ojca dziecka z niesamowitå rozpaczå i bólem; było naprawdù straszne widzieç tego
trzydziestoletniego mùŜczyznù w takim bólu. Wydarzenie przygnùbiło zresztå wszystkich
mieszkaĤców. Z tego, co wyszło póŚniej na jaw, to chłopcom udało siù dostaç w jakiĻ sposób
na łódkù i podczas zabawy jeden z nich wypadł z łódki i utonåł. Niestety, nie był nikogo w
okolicy, kto mógłby im pomóc. Nie były jasne szczegóły, bo zapewne za sprawå szoku drugi
chłopiec niczego nie pamiùtał. Strasznym faktem pozostaje to, Ŝe dziecko straciło Ŝycie tak
przedwczeĻnie. Woda to straszny Ŝywioł, bådŚmy zawsze z niå ostroŜni. O jeszcze jednym
topielcu słyszałem od mojej mamy. Było to w czasach jej nauki w szkole pielùgniarskiej.
Jedna z ulubionych nauczycielek mojej mamy urodziła wtedy dziecko i była pod wpływem
depresji, które zdarzajå siù po okresie ciåŜy niektórym kobietom. No i podobno utopiła siù
samobójczo w okolicach mostu właĻnie w Jeziorze Długim” (mamut).

W
Wagary
„Od kiedy jest oficjalnie Ļwiùtowany DzieĤ Wagarowicza w pierwszy dzieĤ wiosny?
Gdzie i od której klasy chodziliĻcie na wagary, no i w ogóle czy mieliĻcie na to odwagù? Ja to
chyba odwaŜyłem siù dopiero w ósmej klasie, i to wtedy, gdy spóŚniłem siù do szkoły i bałem
siù wejĻç na lekcje w połowie, wiùc postanowiłem urwaç sobie trzy lekcje od razu. A strach
przed wagarowaniem trzymał mnie juŜ od pierwszej klasy. Jarek, mój pierwszoklasowy
kolega z Ia, popełnił kiedyĻ spore przestùpstwo szkolne. Nie było go w szkole prawie dwa
tygodnie. Podobno chorował, ale w rzeczywistoĻci spùdzał czas z kolegami nad jeziorem. Po
jakimĻ czasie wszystko siù wydało. Wychowawczyni zrobiła awanturù, afera była
gigantyczna, a w dodatku ta pierwsza klasa... Jarek został postawiony frontem przed klaså,
osådzony, zganiony, prawie wyklùty. Od tej pory był czarnå owcå klasowå, wytykanå
palcami. Niestety, nauczycielka chcåc wykazaç siù pedagogicznå skutecznoĻciå, skrzywdziła
chłopaka. Do koĤca szkoły był najgorszy, bo przyjåł narzuconå mu rolù. Taki model
wychowania niestety obowiåzuje do dzisiaj, i to w jeszcze wiùkszym stopniu niŜ dawniej. Za
zwykły uczniowski wybryk wzywa siù policjù i problem niby z głowy. Sprawy, które
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powinien rozwiåzaç rodzic czy nauczyciel, rozwiåzuje martwy urzùdnik w niepotrzebnej
atmosferze prawie regularnego przestùpstwa” (WSKH).
To interesujåce, Ŝe wåtek wagarów nie był kontynuowany. Jakby wszyscy mieli podobnie
traumatyczne przeŜycia pierwszoklasowe jak WSKH lub jakby nie doceniali instytucji
wagarów.
Temat pojawił siù wprawdzie troche póŚniej, ale juŜ w formule bardziej cywilizowanej i
zorganizowanej jako DzieĤ Wagarowicza.
„DzieĤ Wagarowicza? Moja klasa zawsze szwùdała siù po okolicznym lesie. Tam i wtedy
były pierwsze próby palenia papierosów, gry w karty czy nawet gry w butelkù. To dotyczyło
klasy siódmej lub ósmnej” (karolina).
„Za moich czasów DzieĤ Wwagarowicza dopiero pomału wchodził do repertuaru i
tradycji. Dopiero w ósmej klasie dojrzeliĻmy do obchodów tego Ļwieta, ale dyrekcja zagroziła
straszliwymi karami. KtoĻ mådry wymyĻlił, Ŝeby nie uciekaç, tylko przebraç siù jak na
wycieczkù. Były wiùc wùdki, radia tranzystorowe, termosy, jajka na twardo, najróŜniejszy
sprzùt rekreacyjny. Przebrania nie były jakieĻ fikuĻne: lakierki ojca, beret z antenkå, tak
trochù jak stróŜ w BoŜe Ciało. Natomiast ciało pedagogiczne zareagowało róŜnie. Filut nie
chciał słyszeç o luzie, nawet jak ktoĻ z tyłu zarzucił (subtelnie) wùdkù z wùdzonå makrelå na
jego pulpit. Za to na wysokoĻci zadania stanùła pani Dragan (ku naszemu zdumieniu).
Podobały siù jej nasze stroje, kazała włåczyç tranzystorowe radio, wydaje mi siù, Ŝe nawet
jakies plåsy były” (miki).
„Z rozrzewnieniem przypominam sobie DzieĤ Wagarowicza w szkole. Czasem
uciekaliĻmy z lekcji i włóczyliĻmy sie po lesie i wokół jeziora. Czasem przebieraliĻmy siù
fajnie i kolorowo. Pamiùtam, Ŝe pani Cejko, gdy była naszå wychowawczyniå, to nie
tolerowała zwiewania z lekcji. Borkosia teŜ nie lubiła zwiewania, ale przebieranki tolerowała
i był spory luzik w szkole w tym dniu” (ryba696).
Wagnerek
Stary koleŜka mamuta i mir-mura. Pojawił siù po latach wpisem w ksiùdze goĻci na
stronie Fredka.
Walczukowie
Mieszkali na pierwszym piùtrze Alei Przyjaciół 28, czyli w tym samym budynku co LP.
Ona była bardzo energiczna oraz trochù głoĻna, a nawet wrzaskliwa, on był zapalonym
wùdkarzem. PrzyjaŚnili siù przez pewien czas z CywiĤskimi (dziadkami jd).
Wardaszko Waldemar
Ze szczególnie znanego rocznika 1965/66. „Mnie siù wydaje, Ŝe miał na imiù Mirosław.
Spotkałam go w roku 1997 albo 1998 i krótko po tym dowiedziałam siù, Ŝe wyjechał do
Stanów i tam zmarł. Był teŜ jego nekrolog w gazecie” (gaga).
Warmia
Piùkna kraina geograficzna, wymieniana zazwyczaj jednym tchem z Mazurami. Ale tutaj
chodzi przede wszystkim o przystaĤ Ŝeglarskå i kåpielisko klubu Warmia na Jeziorze
Krzywym. Teraz så tam dodatkowe atrakcje: „«Tawerna u Rudego» na przystani Warmii.
Fajna swojska knajpa. Czùsto odbywajå siù tam szantowe koncerty. MoŜna pograç w bilard i
popiç dobre «piffko». Od ostatniego roku mój faworyt” (Fredek).
WarmiĤska
Ulica. Wprawdzie doĻç daleko od Jeziora Długiego, ale godna uwagi. „W czasie
ostatniego pobytu w Olsztynie bardzo chciałem obejrzeç ulicù WarmiĤskå, którå zachwalano
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w plebiscycie na najpiùkniejszå ulicù Olsztyna, a ja nigdy jej nie oglådałem dokładniej.
Odchodzi od Placu Nowotki (obecnie Konsulatu Polskiego), jest w secesyjnym stylu
tamtejszej okolicy; rzeczywiĻcie ładna, ma starodawne podwórka, na których moŜnaby
jeszcze hodowaç Ļwiniaka. Bardzo jå jednak szpeci mnóstwo anten satelitarnych,
odbierajåcych cały nastrój” (jd).
„Ta ulica raczej nie jest piùkna, gdyŜ jest bardzo zaniedbana. Domy (a przynajmniej
fasady) nie widziały chyba od wojny remontu. Generalnie jest tam jednak rzeczywiĻcie
piùkny zbiór kamienic na oko z XIX i poczåtku XX wieku, stojåcych jak pod sznurek, o tej
samej liczbie kondygnacji. A z tyłu faktycznie szopy, w których pewnie do niedawna
trzymano Ļwiniaki. Ale gdyby ta ulica leŜała w lepszym miejscu, gdzieĻ bezpoĻrednio koło
Starówki, to nic tylko wyremontowaç i zrobiç atrakcyjny turystycznie deptak” (Olesław).
Wasiewich Marcin
„Fajnie było pewnej zimy, gdy straŜ – jak to kiedyĻ bywało kaŜdej zimy – zalała boisko
szkolne wodå i moŜna było jeŚdziç na łyŜwach. Przy takiej okazji Marcin Wasiewich złamał
sobie nogù, próbujåc skoczyç w łyŜwach z barierki. Na sankach chłopa ciågnåłem do domu”
(AD).
Wasilewski Darek
Kolega z klasy AK. Podobno zginåł przed rokiem w wypadku samochodowym.
Wåsowski Sylwek
Kolega z klasy ryby696. „Sylwek mieszkał u nas w bloku” (Fredek).
Wesołe miasteczko
W dawnych czasach przyjeŜdŜało najczùĻciej i rozkładało siù, podobnie jak cyrk, na
terenie dawnych baraków i Trampa. Atrakcjå wesołego miasteczka były karuzele, strzelnica,
gry zrùcznoĻciowe i bardzo kolorowe zabawki. „Pamiùtam niewielkie i niewinne pistolety na
kapiszony (kapiszony bywały albo w rolkach albo pojedyncze okrågłe w maleĤkich
zgrabnych pudełeczkach), ale takŜe całkiem powaŜne korkowce. Kupowało siù to wszystko
na targowiskach przy wesołych miasteczkach, przy cyrku albo w róŜne Ļwiùta odpustowe. A
wszystkiemu temu towarzyszyły nadmuchiwane piszczåce róŜowe baloniki z prezerwatyw.
Te baloniki to był czyjĻ nadzwyczajny patent i prawdziwie genialna przedsiùbiorczoĻç” (jd).
Wieczne pióro
Po obsadkach, a przed długopisami, nastała krótka epoka wiecznych piór. „W Ļrodku
pióra było coĻ w stylu owalnej przezroczystej gumowej tulejki, która była umieszczona w
stalowej obudowie z nieduŜym otworkiem. Czubek pióra, czyli stalówkù, zanurzało siù w
kałamarzu, a przyciĻniecie gumowej tulejki palcem poprzez otwór w stalowej obudowie
pompowało atrament do wnùtrza pióra. Raz na jakiĻ czas zdarzał siù incydent, iŜ pióro
wylewało, i z reguły ofiarå padał wtedy piórnik, czego osobiĻcie nie cierpiałem, gdyŜ Ŝadna
bibułka nie wywabiała tych atramentowych plam. JeĻli piórnik był juŜ trochù zuŜyty, to z
reguły szedł na Ļmieci” (mamut).
Wieczne pióra zostały szybko wyparte przez długopisy, natomiast pisanie dziĻ wiecznym
piórem to Ļwiadectwo arystokratycznych skłonnoĻci, zasobnego portfela i sporej iloĻci
wolnego czasu.
Wielechowska Danuta
Ze szczególnego rocznika 1965/66.

208
Wieszanie siù głowå w dół
„A pamiùtacie drabinki w sali gimnastycznej? Przymocowane były do Ļciany po prawej
stronie od wejĻcia. Ja pamiùtam czas, kiedy je zamontowali i wszyscy siù pchali, Ŝeby wisieç
do góry nogami. MoŜe to dawało nowå perspektywù widzenia Ļwiata?” (nat).
„Ja głowå w dół wieszałem siù na bramkach na boisku i na konstrukcjach do tablic od
koszykówki. I oczywiĻcie na wszystkich moŜliwych trzepakach” (jd).
Wiùckowski Edward
Ze szczególnego rocznika 1965/66.
Wilk Halina
Czyli Halina; ze słynnego rocznika 1965/66.
Wilk Jurek
Czyli jurek, brat Haliny. „Gratulujù Fredkowi wspaniałej strony. Łezka siù krùci w oku od
wspomnieĤ. Bardzo Ŝałujù, Ŝe nie mogłem byç na jubileuszu szkoły. Mieszkalem na Al.
Przyjaciół 6 (parter) i jestem absolwentem rocznika 1961/62 (wychowawczyni pani Napora).
Moja siostra (Halina) teŜ chodziła do Siódemki”.
Wilk Jolka
Chyba Ŝadnych zwåzków rodzinnych z poprzednimi Wilkami. Mieszkała na drugim
piùtrze Alei Przyjaciół 29. „Mama Jolki, pani Helena Båk, miała adapter i kochała Tercet
Egzotyczny. Przez parù lat wynajmowała u nich pokój, a właĻciwie kawałek pokoju, bo tam
był tylko jeden pokój, RóŜa Jung, która pracowała jako konduktorka w autobusach miejskich.
RóŜa miała duŜy zgryz sercowy, bo długo nie mogła zdecydowaç siù na zwiåzek z
chłopakiem, który był w Olsztynie w wojsku, miał niemieckie korzenie (podobnie jak RóŜa),
zabiegał o RóŜù i w ramach tych staraĤ przynosił do słuchania pocztówki dŚwiùkowe z
beznadziejnymi piosenkami niemieckimi, których słuchał z uwielbieniem. W koĤcu jednak
RóŜa uległa, w połowie lat 70-tych wyjechali do Niemiec, ale tam on siù ponoç nieco rozpił”
(jd).
Wino
„Ach, te gåsiory na wino. JakŜe ciepłe wywołujå wspomnienia! Pamiùtam, Ŝe rodzice
produkowali, oczywiĻcie na uŜytek prywatny, domowe wino, chyba z porzeczek. Mówiù
«chyba», bo byłam mała i nikt nie podawał mi przepisu. Na którymĻ etapie gåsior stawał na
stole kuchennym i przez zapuszczonå do niego gumowå rurkù wino Ļciågano do
pieczołowicie przygotowanych butelek. JeŜeli proces Ļciågania został z jakiegoĻ powodu
przerwany, naleŜało zassaç rurkù rùcznie, czyli ustnie, aby wino ponownie popłynùło.
Pamiùtam, Ŝe majåc chyba około oĻmiu lat, przejùłam tù funkcjù ssåcå pod chwilowå
nieobecnoĻç mamy. Napełniwszy kilka butelek poczułam siù wesoło i wymknùłam siù do
Ogródka Jordanowskiego. Niestety, pani, która opiekowała siù obiektem stwierdziła ze
zgrozå, Ŝe jestem mocno pijana i natychmiast odprowadziła mnie do domu, urzådzajåc moim
rodzicom ogromnå awanturù. Był to mój pierwszy w Ŝyciu kontakt z alkoholem i posłuŜył
jako dobra lekcja – wino przez słomkù piłam póŚniej tylko w ubogich czasach studenckich. A
pamiùtacie domowej roboty podpiwek?” (nat). „Pamiùtam podpiwek, legalnie udostùpniany
takŜe dzieciom. Moja babcia robiła wino z dzikiej róŜy” (jd).
„Ja takŜe pamiùtam te wielkie szklane baniaki napełniane jakåĻ owocowå maså. Dziób
potùŜnego naczynia najczùĻciej zdobiła zakrùcona szklana fajeczka, pykajåca co chwila i
wydalajåca w ten sposób fermentujåce gazy. Kilkakrotnie mój ojciec eksperymentował z
produkcjå win i nawet mu to wychodziło. Parokrotnie robił wina na jabłkach. W smaku to nie
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było niestety najlepsze, wiùc w jakiĻ sposób ojciec z przyjaciółmi przerobił to na jakiĻ
bimber. Chwalili siù potem, Ŝe ów bimber miał smak koniaku. Raz udało siù ojcu
wyprodukowaç wieloowocowe wino, które miało dziwne, dziwnie nadzwyczajne,
właĻciwoĻci rozĻmieszajåce. Wiem, wiem, przy winie zawsze jest weselej, ale to wino
działało właĻciwie tak jak gaz rozĻmieszajåcy. Ja nie degustowałem owych trunków,
poniewaŜ byłem wtedy jeszcze za mały. Po jakimĻ czasie ojciec zostawił te wszystkie baniaki
w spokoju i tylko zalegały miejsce w i tak za małej piwnicy” (mamut).
Wirzinkiewicz Henryk
Czyli WSKH (takŜe wskh), pseudonim zawodowy (branŜa prasowa) Henryk Sobota.
Rozpoczåł naukù w Siódemce w roku 1969. Przyjaciel – szczególnie motocyklowy – LP.
Obecnie mieszka sto metrów od katedry. Na naszych właĻciwie oczach Henio został w
styczniu 2004 roku ojcem uroczej Oli. Pracuje w redakcji Gazety OlsztyĤskiej, a ostatnio
bywa w Anglii.
„Mieszkałem na szarym koĤcu, to znaczy juŜ w lesie, pod ostatnim, 55 numerem
przyjacielskiej ulicy. Do dziĻ tam mieszkajå moi starzy. Z Diabła zjeŜdŜało siù wprost do
naszego garaŜu. W tym zaułku czterech domków Siódemkowiczów nie było wielu; ze
starszych chyba tylko Krzysiek Janiszewski spod 47, no i mój starszy brat Krzysiek,
absolwent słynnej klasy z Izå T. Ja skoĤczyłem szkołù w roku 1977. Trzymałem z całå
dzielnicå, ståd znane mi så prawie wszystkie wasze wczeĻniejsze opowieĻci czy to o
lodowisku, czy o boisku, czy o przystani Warmii nad Krzywym. Jako młodziankowie
mieliĻmy swój zbiorczy punkt na tzw. placyku u zbiegu ulic Morskiej i Alei Przyjaciół, tam
gdzie mieszkał pod numerem 1 Alei Przyjaciół doktor RasteĤski. Teraz mieszkam na Starym
MieĻcie, ale w swoim starym domu jestem codziennie, bo dzieĤ bez Alei Przyjaciół to dzieĤ
stracony; dopiero tam siù naprawdù Ŝyje! śona grozi rozwodem, bo nie mogù siù odczepiç od
Alei Przyjaciół. LP dobrze na pewno pamiùta teŜ zimowy punkt zborny w moim garaŜu.
ReperowaliĻmy tam nasze jawki, potem wueski i emzetki. Tam siù rŜnùło w karciochy i
popijało wina, z nazw których moŜnaby ułoŜyç prawdziwy leksykon słów niby banalnych, a
nadzwyczajnych. Do dziĻ na drzwiach garaŜu pozostał namalowany olejem silnikowym napis
z 1980 roku: MOSKWA 80!
Pierwszy stopieĤ, jaki dostałem w Siódemce to była piåtka z dwoma minusami za pisanie.
To był jeden z moich ostatnich szkolnych sukcesów. Potem piåtki zdarzały mi siù z WF-u.
Miałem teŜ takå zaletù, Ŝe Ļpiewałem najładniej ze wszystkich chłopaków, nawet dziewczyny
mi zazdroĻciły. Pani od Ļpiewu przestała mnie lubiç, gdy zaczùła siù moja mutacja. Do dziĻ to
ja jej za to nie lubiù. Wielu innych teŜ nie lubiù, bo trochù z pedagogikå chyba u nich było
słabo. Ale kaŜdemu, kto Śle powie o Siódemce dam w dziób.
Chyba po to, Ŝeby zobaczyç, jak to jest po drugiej stronie szkolnej ławki, poszedłem na
studia pedagogiczne. PoniewaŜ miałem małe sukcesy w Siódemce z historii (czasami 3+), to
chciałem uczyç historii. Jakie szczùĻcie, Ŝe jednak nie trafiłem do jakiejĻ szkoły jako belfer!
Przekwalifikowywałem siù wiele razy. A to byłem budowlaĤcem, a to stolarzem, starszym
kapralem w ludowym wojsku przysiùgajåcym sojusz armii czerwonej. W dzieĤ przyjaŚni z tå
armiå ograłem Ruskiego w szachy! Urlopu za to nie dostałem! Jeszcze kilka innych drobnych
profesji mnie pociågało. To wszystko działo siù jeszcze przed studiami. I tak, opóŚniony w
edukacyjnym rozwoju, studia ukoĤczyłem jako 30-letni chłop. Od 10 lat jestem literatem, to
znaczy uŜywam liter tak jak wszyscy, z tym Ŝe jest to pisanie artykułów gazetowych. Na razie
nagrody Pulitzera nie mam, ale to siù moŜe zmieniç. JeĻli ktoĻ z was gdzieĻ zobaczy tekst
podpisany Henrykiem Sobotå, to ja.
To moŜe dziwne, ale nigdy nie wagarowałem (no, moŜe z jednym wyjåtkiem)! A z polaka
byłem noga! Przez wiele miesiùcy pierwszej klasy pani od polskiego nie mogła mnie
przekonaç, Ŝe «słoĤce», to nie «słonice»” (WSKH).
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WiĻniewska Elka
„Elka WiĻniewska, mieszkała na Jeziornej, potem wyjechała chyba do Niemiec”
(gazunia).
„Jedno ze zdjùç na stronie Fredka przedstawia Elù WiĻniewskå. Bardzo wesoła
dziewczyna. DomaĤska wyrzuciła mnie, Elkù i Borysa z pochodu 1-Majowego za to, Ŝe
pofarbowaliĻmy sobie włosy na blond, a Elkù dodatkowo za to, Ŝe ubrała siù na czerwono.
Wcale nie było nam przykro z tego powodu . Elù widujù czasami, chociaŜ ostatnio ze dwa lata
temu. Jest szùĻliwå mamå dziewczynki. Napomykała coĻ, Ŝe chce wyjechaç do Włoch do
mamy i brata. MoŜe pojechała, ale na razie nic mi nie wiadomo na ten temat” (Cines).
WiĻniowiecka Agata
Czyli Arabella. Siostra mamuta, czyli Olgierda WiĻnowieckiego; mieszkała na Bałtyckiej
19. Rocznik (urodzenia) 1969, Siódemkù ukoĤczyła w roku 1984. Chodziła do klasy z
boraskå, AD, mir-murem i bratem mamutem; wychowawcå był w latach 1981-84 pan Serafin.
Obecnie w Kanadzie, w Toronto. Niedawno (rok 2005) była w Olsztnie i jak zaĻwiadcza mirmur: „Agata nic siù nie zmieniła; urocza jak zawsze”.
WiĻniowiecki Olgierd
Brat Agaty, kolega mir-mura; podejrzewany, Ŝe to on jest mamutem, co okazało siù
prawdå. Chodził do klasy z AD, mir-murem, borascå i własnå siostrå Agatå; szkołù ukoĤczył
w roku 1984. Mieszkał na Bałtyckiej 19, w tym samym budynku co Fredek. Obecnie w
Kanadzie. Na naszych wåĻciwie oczach, w paŚdzierniku 2005 roku urodziła mu siù córka o
piùknym – a wiùc olsztyĤsko-słowiaĤskim – imieniu Abigail.
„KiedyĻ mamut przyniósł do szkoły taki Ļmierdzåcy chiĤski balsam z kotkiem na
opakowaniu i przed lekcjå matmy jakoĻ tak wyszło, Ŝe siù nim wysmarował. Pani Zera po
wejĻciu do klasy wnet wyczuła ten smród, no i to Dropsiu, jej pupilek, wyleciał za to na pysk
z klasy.
GdzieĻ koło piåtej klasy ojciec mamuta postawił w duŜym pokoju ich mieszkania Ļciankù
z drewna, i w ten sposób powstał pokoik dla Agaty, siostry mamuta. Tyle, Ŝe z pokoju
mamuta zrobił siù pokój przechodni, co Śle wpływało na jego samopoczucie” (mir-mur).
„Co do lekcji, to lubiłem z powodów eksperymentalnych zwłaszcza fizykù, chemiù i ZPT,
aczkolwiek czùsto musiałem zadowalaç siù zabarwianiem papierka lakmusowego, co potrafiło
uchodziç za szczyt szkolnych doĻwiadczeĤ naukowych” (mamut).
Niedawno mamut powołał do Ŝycia swojå stronù internetowå, cennå takŜe dla nas:
mypolishcanadiansite.com/
Witkowicz Ewa
Czyli karolina. W Siódemce w latach 1972-1980. Obecnie w branŜy nauczycielskotrenerskiej i podwójnego nazwiska Witkowicz-Radziszewska. WaŜne jest to, Ŝe juŜ w szkole
mocno zajmowała siù sportem „z wiùkszymi lub mniejszymi sukcesami”. Tym sportem była
królowa sportu (tak kiedyĻ mówiono), czyli LA (lekkoatletyka), której karolina poĻwiùciła
prawie 9 lat. Ma brata Wojtka, który teŜ chodził do Siódemki, a poza tym trenował
szermierkù (obecnie w branŜy samochodowej). Z karolinå wiåŜe siù pewne zamieszanie:
„Ewa, czy ty myĻlałaĻ, Ŝe ja nie pamiùtałam, Ŝe jesteĻ Karolinå? Zawsze myĻlałam, Ŝe to
ładniejsze imiù, ale ty chciałaĻ byç Ewka” (Ryba starsza). „To Ewa jest naprawdù Karolina?
MyĻlałem, Ŝe to tylko nick...” (miki). „Monika, czyli duŜa ryba, wszystko poplåtała. Na
chrzcie dali mi Ewcia, co wcale nie uwaŜam za straszne imiù (za to drugie mam wrùcz
tragiczne). Tak wiùc, co komu pasuje: Karolina lub Ewa. Ksywkù otrzymałam zaraz po tym,
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jak Ļciùłam włosy, i te króciutke były bardzo krùcone i sterczåce-afro. Jak na obrazku z lekcji
fizyki” (karolina).
A poza tym: „Moja Anula uczy siù w SP 7 i dlatego mogù tu wtråcaç bieŜåce informacje
ze szkoły. WłaĻnie rozpoczùła naukù w czwartej klasie, ale naszych nauczycieli zna tylko z
wiùkszych uroczystoĻci, i to tylko niektórych” (karolina).
Włoczkowski Waldek
Kolega z klasy ak, a såsiad rb. „Znam Waldka, bo był moim såsiadem w czasach, kiedy
Bursztynowa była ĻcieŜkå i nie miała Ŝadnego numeru. Wtedy mój płot såsiadował z płotem
Włoczkowskich. Nie byliĻmy kumplami i rzucaliĻmy siù przez ten płot kamieniami. KiedyĻ
potłukłem im szyby w miniszklarni. W szkole Ļredniej kolegowaliĻmy siù nieco. Razem
ŜeglowaliĻmy: on w Warmii ja W LOK-u” (rb).
Wojdyło Piotr
Kolega WM.
Wolski Rafał
Siódemkowicz, który dziĻ jest konsulem w Monachium.
Worek (na kapcie)
Nieodzowny element zestawu z tornistrem. „Dobrze to pamiùtam: przytroczony do
tornistra worek z kapciami, który przez długie lata nosiło siù w tù i z powrotem ze szkoły do
domu i vice versa. Z workiem na kapcie mam pewne niezbyt chlubne wspomnienie. Wracajåc
kiedyĻ ze szkoły, pokłóciłem siù z kolegå. Awantura zaczùła siù pod arkadami tuŜ obok
sklepu spoŜywczego, a przy ostatniej arkadzie, obok zakładu tapicerskiego, najwyraŚniej juŜ
siebie mocno nie lubiliĻmy. Po zejĻciu ze schodów doszło do krótkiej bójki i worki z
kapciami poszły w ruch. Byłem nieco szybszy i zwinniejszy, choç i ja swoje zarobiłem. Tak
wyszło nieszczùĻliwe, Ŝe mój worek wylådował na nosie kolegi, no i krew popłynùła
strumieniem (tak na marginesie, kolega miał dosyç wraŜliwy nos i czùsto krwawił bez
wiùkszych powodów; jednakŜe tutaj to moja fizyczna ingerencja spowodowała tù sytuacjù).
Nie zawsze szczeniackie wygłupy i kłótnie koĤczyły siù dobrze, choç krew z nosa jakoĻ jest
chyba jeszcze do zaakceptowania” (mamut).
Woronowicz Bobek (Robert)
Wozy konne
KiedyĻ zjawiały siù na Alei Przyjaciół czùĻciej niŜ samochody. Szczególnie długo woŜono
nimi wùgiel i koks. „Wóz konny jeŜdŜåcy po Alei Przyjaciół to przemiłe wspomnienie, bo
mój mały braciszek – Jurek L. – odbywał na nim bardzo czùste jazdy, siedzåc obok woŚnicy”
(HG).
WoŚniczko Grzesiek
Kolega z klasy DD i z podwórka ak. Mieszkał na Alei Przyjaciół 25, na I piùtrze. Słuch o
nim zaginåł, aczkolwiek podobno mieszka w Olsztynie.
Wójtowicz Marzena
Bohaterka (najprawdopodobniej) słynnego zdarzenia z urwaniem ramiåczka na wystùpie
zespołu Arabeska w filaharminii. „WspominaliĻmy wydarzenie, które miało miejsce w czasie
pokazu tanecznego zespołu Arabeska w filharmonii, gdzie jednej z uczestniczek pùkło
ramiåczko od stanika; oczywiĻcie Marzena od razu zaczùła krzyczeç, Ŝe to absolutnie jej nie
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dotyczyło (chłopcy byli innego zdania). Marzenka obwieĻciła nam przy okazji (wszysyko to
było na spotkaniu w Kolorowej i Karczmie Jana), Ŝe jest babciå. Wielkie z tej okazji
gratulacje otrzymała od wszystkich” (karolina).
„Poza tym Marzena miała brata, który chodził do klasy z Piotrkiem Zaremskim” (ryba
696).
Wróblewska Dorota
„Jedno ze zdùç na stronie Fredka przedstawia Dorotù Wróblewskå. Pamiùtam jak w nocy,
gdy spała w namiocie u siebie w ogrodzie, poszedłem z MoĻkiem do niej. Pogonił nas jej
ojciec; stratowaliĻmy im wszystkie róŜe; krzyczał za nami, Ŝe i tak wie, kim jesteĻmy; ostro
było. Dorocie na boisku szkolnym robiliĻmy malinki na szyi; wĻciekała siù na nas, bo musiała
nosiç golf. Mieszka ciågle na naszej dzielnicy, ma syna, i co najwaŜniejsze, jej mùŜem jest
chłopak takŜe z naszej szkoły Marian. Bardzo ich lubiù, i dlatego pokaŜù im naszå stronù i
forum, chociaŜ któregoĻ razu mówili mi chyba, Ŝe znajå juŜ to miejsce” (Cines).
Wróblewscy
Mieszkali na pierwszym piùtrze budynku, w którym mieĻci siù biblioteka, czyli przy Alei
Przyjaciół 15. Zbyszek Wróblewski chodził do Siódemki w latach 1965-1973 („i zdałem!”).
Jest nieodmiennie fanem sportu i turystyki oraz szantowania. Obecnie pracuje w Novotelu.
Brat Zbyszka, czyli Wojtek Wróblewski (rocznik 1966/67), chodził do klasy z Iwonå.
„Mama-babcia ma siù dobrze, mieszka na Alei Przyjaciół od zawsze (teŜ mieliĻmy kury!)
i mogłaby wiele opowiedzieç. Gdyby nasze babcie siù spotkały, to dopiero moglibyĻmy
posłuchaç! W swoim czasie pracowała w przedszkolu na Rybakach.
A teraz o mnie. Urodziłem siù i Ŝyjù. Mam dom (no moŜe piùtro), ale za to na Alei
Przyjaciół. Mam syna (i córkù), posadziłem wiele drzew, a i wyciåłem parù. MoŜliwe, Ŝe
WFM-ka taty była najstarszym motorem na osiedlu; zajeŚdziłem jå na krosowisku nad
Krzywym, razem z Januszem M. z klasy, któremu zresztå resztki maszyny oddaliĻmy. Potem
brat miał Junaka, to dopiero była maszyna. Jednak z sentymentem wspominam milicyjnå
maszynù ak. Brałem udział w ostatniej wojnie po stronie zielonych (nie z własnej woli),
poznałem wielu sympatycznych ludzi z okolic Tomaszkowa. Parù zimowych miesiùcy w lesie
dało duŜo czasu do przemyĻleĤ nad sensem i bezsensem. Uratowałem Ŝycie dwóm osobom,
pomogłem wielu. MyĻlù, Ŝe nie mam wrogów. Pracujù z przerwå w tej samej firmie od
dwudziestu trzech lat; moŜe to powód do zadowolenia, lecz do satysfakcji finansowej raczej
nie. Mam swojå małå stabilizacjå, duŜo zajùç i pomysłów poza pracå. Działam w PTTK
(kajaki), Kolodromie (rowery), gram w siatkówkù amatorsko (dwa razy dwie godziny
tygodniowo), latem pogrywamy na plaŜy. Lubiù taĤczyç, taĤczyłem w swoim czasie w MDK,
a potem w MiraŜu; Ŝeglujù, pływam, lubiù zabawù i luz. Aktualne zdjùcie do wglådu na
stronach ak i Fredka. No tak, nabrałem kształtów napoju w bråzowej butelce, nazywajå to
miùĻniem piwnym, ale walczù i... pijù nadal (bez przesady). Wydaje mi siù, Ŝe piùkne jest to,
iŜ miałem pozytywny wpływ na czyjeĻ Ŝycie, Ŝe je wywołałem, Ŝe komuĻ je uratowałem.
UwaŜam, Ŝe «najwaŜniejsza jest ta pogoda, którå mamy w sobie» i Ŝe szkoda przespaç Ŝycie;
trzeba je braç pełnymi garĻciami dopóki moŜemy. I tym miłym (niewåtpliwie) akcentem...”
(Zbyszek).
Wycieczki
„Szkolna edukacja nie mogła siù obejĻç bez szkolnych wycieczek. CóŜ to była za frajda...
TydzieĤ przed wycieczkå o niczym innym siù nie myĻlało i nie rozmawiało. NiewaŜne było
dokåd mamy jechaç i jak długo trwaç bùdzie wycieczka, sam jej fakt działał podniecajåco i
ekscytujåco. Zaliczyło siù tych szkolnych wycieczek sporo i poznawało coraz to nowe
miejsca naszego piùknego kraju, z tym Ŝe repertuar wycieczek dla kolejnych roczników
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właĻciwie siù nie zmieniał. I tak celem wycieczek były: Grunwald i skansen Olsztynka,
Kùtrzyn i Gierloza (Wilczy Szaniec), Ostróda i wycieczka stateczkiem po kanale, Warszawa,
Malbork i Frombork oraz jeszcze to i owo. Wycieczki były autokarowe. WyjeŜdŜone
autokary PKS słuŜyły szkolnej dzieciarni w poszerzaniu horyzontów krajoznawczoturystycznych. Nie przeszkadzało nam wtedy, Ŝe autokary (najczùĻciej autosany) skrzypiały i
trzeszczały w czasie jazdy, i Ŝe szyby nie były lĻniåco czyste. Był to czas zabawy i wielkich
przeŜyç. Zazwyczaj okazywało siù, Ŝe ktoĻ z nas miał chorobù lokomocyjna, co zmuszało
kierowcù do zatrzymywania pojazdu, co mimo wiadomych okolicznoĻci dla nieszczùĻnika,
było równieŜ urozmaiceniem podroŜy. Nauczyciele chyba zawsze Ļwietnie sobie radzili z
rozbrykanå i krzykliwå hałastrå, ale z biegiem lat coraz bardziej zdajù sobie sprawù, jak
trudna i frustrujåca była ich praca. OczywiĻcie nie było wyprawy w Polskù bez zapasu
prowiantu, skrzùtnie przygotowanego przez troskliwe mamy. Najpopularniejsze były
oczywiĻcie gotowane na twardo jaja. Bez jaj wycieczka nie byłaby pełnowartoĻciowå
wycieczkå. Oprócz tego były kanapki z serem i wùdlinå (o ile moŜliwoĻci na to wtedy
pozwalały). Jako napój z reguły była oranŜada, soki lub wrùcz butelka (czùsto po wódce) z
wczeĻniej przygotowanå herbatå. Nie zawsze w dawnych latach oranŜada była osiågalna. Nic
tak nie smakowało jak to pyszne wycieczkowe Ŝarcie. Pamiùtam, Ŝe pierwszå mojå
autokarowå wycieczkå był wypad do Grunwaldu i skansenu Olsztynka. Pole bitewne jest
przecieŜ usytuowane zaledwie 25 km od Olsztyna. Oprócz oglådania pola bitwy i pomnika
grunwaldzkiego, zaliczyliĻmy teŜ krótkå projekcjù filmu w sali kinowej muzeum. Projekcja
była oczywiĻcie fragmentem filmu «KrzyŜacy», nakrùconego chyba w 1952 roku przez
Aleksandra Forda. Fragment ukazywał oczywiĻcie sceny bitwy grunwaldzkiej. Podobno w
filmie zrobiono kilka gaf. Miùdzy innymi w tle bitwy było widaç przejeŜdŜajåcå ciùŜarówkù,
takŜe jeden z KrzyŜaków dzierŜåcy tarczù w rùku miał mieç nadgarstek piùknie
przyozdobiony zegarkiem. Nigdy jednak nie widziałem tych gaf; zawsze byłem zbyt
pochłoniùty akcjå filmu. Muzeum posiadało niewielkå tylko kolekcjù znalezisk z pola
bitewnego, co mocno nas zawiodło. Parù lat temu w trakcie zwiedzania zamku w Malborku
rozmawiałem z jednym z przewodników, który twierdził, Ŝe magazyny muzeum w Malborku
aŜ duszå siù od eksponatów Ļredniowiecznej broni, której oni nie så w stanie wystawiç jako
ekspozycji z powodu braku pieniùdzy. Mogłyby przecieŜ te zbiory zasiliç Muzeum
Grunwaldzkie, zwłaszcza, Ŝe coroczne obchody rocznicy bitwy grunwaldzkiej stajå siù coraz
popularniejsze zarówno wĻród mieszkaĤców tego regionu, jak i wĻród turystów.
Tak wiùc wycieczki zawsze były dla dzieci wielkå frajdå. Wiosenno-letnia pogoda była
bardzo atrakcyjna i sprzyjała przygodom. Autobus wypełniał siù niesamowitym gwarem.
Piosenki harcerskie i nie tylko harcerskie umilały podroŜ, choç moŜe nauczyciele i kierowcy
mogli byç innego zdania (ale raczej nie). Pamiùtam nawet takie oto na przykład podwórkowe
produkcje jak: «Jedzie Szurkowski na rowerze... na wiraŜu dodał gazu aŜ siù znalazł na
cmentarzu. Na cmentarzu wielkie krzyki, to siù bijå nieboszczyki. Jeden nieboszczyk wziåł
palanta i uderzył milicjanta. A milicjant wziåł patyka i uderzył nieboszczyka...». CoĻ w tym
stylu, całkiem udane, choç niewiele niestety w pamiùci pozostało... Chyba nigdy juŜ póŚniej
podróŜe nie sprawiały tyle przyjemnoĻci, co w tych wczesnych latach podstawówki”
(mamut).
„Zdaje siù, Ŝe prawie wszystkie klasy odbywały ten sam repertuar wycieczkowy. U nas w
młodszych klasach były wyjazdy do Grunwaldu i skansenu w Olsztynku. PóŚniej ĺwiùta
Lipka i «Wilczy Szaniec» w Gierlozy. Jeszcze póŚniej Westerplatte, GdaĤsk i Oliwa, Malbork
i Frombork. A pod koniec podstawówki wiùksza kilkudniowa wycieczka, ale nie pamiùtam
dokåd to było. MoŜe PoznaĤ? Z noclegiem w jakimĻ dworku. Istnieje z tego wyjazdu
fotografia, gdzieĻ w palmiarni – czyli chyba właĻnie PoznaĤ. Na zdjùciu jest nasza klasa
razem z rownoległå. Nastùpny nocleg był pod namiotami na polu campingowym w Brodnicy
(zdaje siù)” (Fredek).
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„Miała byç z «Serkiem» wycieczka piesza z Berkwedy przez Bråswałd i Redykajny do
Olsztyna (to była piåta klasa). Ale Serek przyszedł rano na Dworzec Zachodni i oĻwiadczył,
Ŝe z wycieczki nici, bo bùdzie padało i kazał wróciç do szkoły na zajùcia. Wtedy padł pomysł,
Ŝe pojedziemy sami do Ornety. OczywiĻcie wiùksza czùĻç klasy poszła do szkoły, ale paru
chłopaków jednak pojechało i spùdzili tam bardzo przyjemny dzieĤ. Dopiero w nastùpnym
roku Serek pojechał z nami na tù wycieczkù pieszå, a w nastùpnych dwóch latach
zorganizował wycieczki rowerowe. Na tych wycieczkach rowerowych, które trwały parù dni,
objeŜdŜaliĻmy Olstyn duŜym okrùgiem. W tamtych czasach, kiedy inne klasy jeŚdziły tylko
na wycieczki autokarowe, nasze były ewenementem. Tylko my jeŚdziliĻmy na te rowerowe
wypady, zabierajåc ze sobå namioty, Ļpiwory, prowiant na parù dni. Było super i wiem, Ŝe
inne klasy nam tego zazdroĻciły” (mir-mur).
„Przypominam sobie, i to dokładnie, jak na jednej z tych wycieczek była straszna draka z
Serkiem po tym, jak powrzucaliĻmy dziewczyny do jeziora. On nam zabronił wchodziç do
wody, wiùc my twierdziliĻmy, Ŝe one same weszły. Na dodatek «zapomnieliĻmy» o jednej i
strasznie była zawiedziona. Działo siù to wszystko przy jakimĻ oĻrodku harcerskim, dobrze
znanym, ale nazwy sobie nie przypominam. Na tej samej wycieczce Zenobia zerwała sobie
łaĤcuch i ciågnùliĻmy jå chyba ze dwadzieĻcia kilometrów do Olsztyna” (AD). „Miało teŜ na
tej wycieczce miejsce zatrzymanie przez milicjù czùĻci chłopaków z wycieczki za
włóczùgostwo. To była pierwsza wyprawa rowerowa w siódmej klasie i jechaliĻmy od strony
Olsztyn w kierunku na Klebark Wielki, Giławy, Pasym. Pierwszy biwak był pod Giławami,
niedaleko jeziora Serwent, i tam właĻnie miał awariù pewien niebieski składak, w którym
rozsypało siù łoŜysko. Do Pasymia dojechaliĻmy z bólem i w sklepie GS kupiliĻmy łoŜyska
do tego składaczka. Po naprawie poszliĻmy nad jezioro, aby wymyç rùce i w powrotnej
drodze władza ludowa zwinùła nas na komisariat. Pamiùtam teŜ nocleg nad jeziorem Gim;
było to w ósmej klasie, a trasa wycieczki biegła z Olsztyna przez Gietrzwałd, OlsztynekSudwù, Mierki, Szwaderki, Nowå Kaletkù, i na nocleg na terenie harcerskim w Bałdach Piec.
Tam właĻnie wykåpaliĻmy wszystkie panny z klasy. Zenobii nie pùkł łaĤcuch, tylko urwała
pedał i z tego powodu była rzeczywiĻcie holowana przez chłopaków aŜ do Olsztyna. RównieŜ
na tej samej wyprawie Kiczoł, i to od razu w Likusach, urwał przednie koło, a potem złapał
dwa kapcie w Gutkowie. Serek juŜ chciał zakoĤczyç wycieczkù, ale jakoĻ uståpił” (mir-mur).
„Pamiùtna była wycieczka do Krynicy. Pojechała na niå klasa moja i Iwony. Na tej
wycieczce był z nami tata Ewy ĺwietlik, który w tym czasie pracował w olsztyĤskim radio i
robił nagranie z naszej wycieczki, które potem na lekcji z naszå wychowawczyniå, paniå
Krùcickå, słuchaliĻmy jako audycji radiowej” (ETF).
Wykopki
„Za moich czasów szkolnych co roku miał miejsce przymusowy udział dzieci szkolnych
w wykopkach. Pomoc praktycznie niewielka, ale za to ideologiczne wychowanie dzieci miało
przynieĻç właĻciwe owoce. No i ja właĻnie jestem takim owocem – z entuzjazmem
przeflancowanym na obcå glebù” (nat). „U mnie wykopki, odrzucajåc to wszystko, co
nieładne, były dla dzieciarni frajdå” (WSKH). „I my jeŚdziliĻmy ze szkołå na wykopki, ale i
dla nas w sumie to była niezła frajda. Podobnie ciekawe było sadzenie lasu” (AD).
„Moje szkolne wykopki były w okolicy KieŚlin. To co pamiùtam, to sceneria z niektórych
polskich filmów, czyli błoto po kolona i jakiĻ rozklekotany traktor z przyczepå, a dookoła
przyczepy obuta w gumiaki i ubrana w byle jakie kurtki (przezorne mamy wiedziały na co siù
zanosi i lepsze kurtki zostały w domu) i w byle jakie spodnie zgraja dzieciaków zbierajåca
ziemniaki. Pamiùtam, Ŝe tachaliĻmy je w drucianych koszach do przyczep. Taki druciany kosz
wypełniony ziemniakami był cholernie ciùŜki i z reguły dŚwigało siù to w dwójkù. Kosze
miały druciane råczki, czasem pokryte jakåĻ plastikowå rurkå, i boleĻnie wŜynały siù w rùce.
Od czasu do czasu jakiĻ znudzony uczeĤ ciskał w kogoĻ ziemniakiem, i z reguły obrywał burù
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od nauczycieli, którzy byli dosyç wyczuleni na tego typu sytuacje. Ogólnie panowała nuda i
dobrze było, jeĻli była słoneczna pogoda. Ja mam w pamiùci wykopkowy słoneczny ranek, za
to pochmurne i mokre popołudnie. Pamiùtam teŜ, Ŝe po powrocie do domu doĻç długo
musiałem czyĻciç gumiaki. Gliniaste błoto przylgnùło do nich tak, jakby było ich własnå
skórå. Ogólnie moje wspomnienia z wykopków så jednak raczej miłe; zawsze to było coĻ
innego od zwykłej monotonii szkolnego Ŝycia” (mamut). „Ja nie wspominam wykopków jako
nudnych, poniewaŜ właĻnie kaŜda chwila poza szkołå była wtedy bardzo udanym czasem.
Fakt, Ŝe jak była zła pogoda, to euforia trochù przygasała. Ja przez mój wysoki wzrost i długie
łapy załapywałem siù przewaŜnie na jednå z najlepszych fuch, czyli odbieranie koszy i
wciåganie ich na przyczepù. To było zwiåzane czasami z okazjå do małej przejaŜdŜki na
przyczepie. Z góry mieliĻmy teŜ najlepszy widok na potencjalne cele kartoflanych pocisków.
To była prawie snajperska pozycja!” (AD).
„Ja pamiùtam z wykopków kiełbasù z ogniska. JeŚdziliĻmy na wykopki miùdzy innymi do
gospodarstwa za Trekusem. Poza tym gdzieĻ tam była ferma lisów, wywozili padlinù do lasu,
Ļmierdziało, Ŝe hej. Mile wspominam wykopki, zawsze poza zbieraniem ziemniaków coĻ siù
działo atrakcyjnego” (Zbyszek). „Muszù przyznaç, Ŝe nie ma to jak nieŚle opalony
ziemniaczek wygrzany w złocistym Ŝarze wykopkowego ogniska, choç teŜ nic tak råk nie
brudziło jak spalona skórka ziemniaka. Z reguły parzył w rùce, ale jak siù czekało prawie
godzinù na upieczenie ziemniaka, to nie zwracało siù uwagi na to, Ŝe parzy, tylko pragnùło siù
tego ziemniaka wreszcie zjeĻç. Pamiùtam, Ŝe ktoĻ przynosił teŜ trochù soli, czasem w
solniczce, czasem w kawałku metalowej folii, a zdarzało siù, Ŝe nawet w pudełku od zapałek.
Taki ziemniaczek posypany solå parował w chłodny jesienny wieczór swoim goråcem, i
pyszny był nadzwyczaj. Chyba w tej sytuacji zrobiù sobie pieczone ziemniaki w ten
weekend” (mamut).
„Nienawidziłam wykopków; zawsze było szaro, mokro i zimno. Gorszy od błota i smrodu
polskiej wsi był tylko ten absurdalny patriotyczny przymus. Ciekawe, Ŝe reszta Ļwiata
potrafiła wygrzebywaç ziemniaki dla narodu bez udziału dzieci” (nat).
„Wykopki wielkå przyjemnoĻciå raczej nie były. Nas teŜ chyba na jakiejĻ przyczepie
przewozili. PóŚniej zbieranie ziemniakow z «rzutami», gdy nauczyciele nie patrzyli. Przerwa
obiadowa z napojem kawo-podobnym, do tego puszka ĻwiĤsko-miùsna firmy Yano ze
ĻwieŜym chlebem (co nawet nieŚle smakowało). No a po wykopkach ognisko i pieczone
kartofle. Zbierało siù chrust i co siù znalazlo wokół pola. To zbieranie ziemniaków zabawå
moŜe nie było, ale przynajmniej siù wiedziało, jak ciùŜko jest kartofle zbieraç. DziĻ chyba
dzieciaki nawet nie wiedzå jak i gdzie to roĻnie. Wszystko pochodzi po prostu ze sklepu, i
nikogo nie interesuje ile pracy w tym tkwi” (Fredek).
„Ziemniaczki ziemniaczkami, ale kto był na wykopkach buraków? Ja byłem raz i to było
zupełnie coĻ innego. UŜywano do tego specjalnych maczet do Ļcinania liĻci buraczanych, ale
pani Ciołkowska nie dawała byle komu takiego narzùdzia do rùki. To znaczy: mnie nie dała,
bo zobaczyła dzikoĻç w moich oczach. A liĻcie były wysokie, i jak tylko siù odwróciła, to
kładłem siù wzdłuŜ rzådka, i leŜałem tak długo, aŜ zawołała mnie z nazwiska. Wiùcej PGR
nie wzywał nas na takie wykopki, gdyŜ po tym jednym razie buraki były tak pochlastane
maczetami jak po Ļredniowiecznej bitwie” (miki).
Wypadki i tragedie
„Choç wszyscy wspominajå naszå dzielnicù z sentymentem, sympatiå czy wrùcz
uwielbieniem, to przecieŜ ma ona swój rozdział tragedii i rozpaczy. O paru rzeczach juŜ tu
pisaliĻmy: o utopieniach na Długim, o wypadku samochodowym ze Ļmierciå dziecka na Alei
Przyjaciół w czasach, gdy prawie nie było tam samochodów, i jeszcze o tym i o owym. Mnie
przypomina siù jeszcze, Ŝe na samym poczåtku lat 60-tych w lesie, w pobliŜu stacji
benzynowej jakiĻ facet z dzielnicy powiesił siù. Pamiùtam, Ŝe mnóstwo ludzi biegło w tamtå
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stronù w jakimĻ zbiorowym instynkcie przeraŜenia, biegłem takŜe ja, ale bałem siù strasznie
zobaczyç tego wisielca, i w koĤcu zatrzymałem siù przed samym lasem i dalej nie poszedłem.
Ta historia potem, gdy juŜ byłem dorosły, wiele razy na róŜne pokomplikowane sposoby Ļniła
mi siù” (jd).
„Do opowieĻci z dzieciĤstwa mojej mamy w Olsztynie naleŜy historia z wisielcem w
lesie. Podobno to ona razem z innymi dzieçmi go znalazła. Jak juŜ piszemy o horrorach, to i o
tym trudno nie wspomnieç. Tym wisielcem był uczeĤ Siódemki, kolega z klasy mojej mamy.
Miał ojca, który wymagał od niego samych piåtek w szkole i chłopak panicznie siù go bał.
Nazywał siù Andrzej Hyza” (mr).
Wyszkowska Ela
Mieszkała na Morskiej. Pamiùta jå mama mr. „Ona była najlepszå koleŜankå mojej cioci
(czyli siostry mamy) i od pierwszej klasy razem siedziały w jednej ławce. Do dnia
dzisiejszego siù przyjaŚniå. Wiem, Ŝe jej mama (tzn. stara Markowska, jak jå ciocia oraz Ela
nazywajå) jeszcze Ŝyje i mieszka na Morskiej, i Ela czùsto do niej jeŚdzi. Ela była nawet na
pogrzebie mojego dziadka. Jej syn BłaŜej był jakimĻ działaczem SolidarnoĻci, a potem dał
nogù do Niemiec” (mr).
WyĻcigi rowerowe
Odbywały siù głównie na Rybakach, które właĻciwie stanowiły niemal naturalny tor
rowerowy. Organizowano równieŜ wyĻcigi na innych roweropodobnych pojazdach i na
wiùkszych trasach.
„Co do wyĻcigów na Rybakach, to chyba brałem udział we wszystkich moŜliwych.
Najpierw na hulajnogach, póŚniej na rowerach, jeszcze póŚniej na Jawkach (taki motorower
50 cm, produkcji czeskiej), a na koĤcu były prawdziwe motory. Robiło to wszystko duŜo
szumu i ludzie z dzielnicy próbowali nam przeszkadzaç, ale nie udawało im siù to. Nasyłali
MO, dzielnicowych i innych; na próŜno, i tak jeŚdziliĻmy. To była wspaniała trasa: start spod
11, dalej Rybakami, przed CPN w lewo, Morska na dół, na placyku w lewo, i gazu, i tak ze
trzy razy; sami rozumiecie, jaka to musiała byç frajda” (LP).
„WyĻcigi LP wokół Rybaków to były prawdziwe wielkie rajdy. Opowiem o moich duŜo
skromniejszych wyĻcigach na Rybakach. Były tylko dwa (to znaczy dwa razy
wielowyĻcigowe imprezy). Miałem wtedy 5-6 lat. WyĻcig startował spod sklepu, potem
wzdłuŜ szkoły, w prawo w Rybaki, dookoła Rybakami i meta na wysokoĻci skrzynki
pocztowej wiszåcej wtedy na sklepie. Te wyĻcigi przygotowywali doroĻli, blokowali wjazdy
samochodów, wiùc było bezpiecznie. Byłem mały, miałem beznadziejny rower (o tym
rowerze juŜ pisałem) i ciågle zajmowałem ostatnie miejsce. Ciågle mówiono mi «przegrałeĻ»,
a ja byłem pewny, Ŝe «wygraç», to znaczy nie zajåç ostatniego miejsca. W koĤcu ktoĻ siù
chyba zlitował i w jednym z wyĻcigów zajåłem przedostatnie miejsce, dziwiåc siù nastùpnie,
Ŝe nikt nie chce zrozumieç, Ŝe przecieŜ «wygrałem» ten wyĻcig. Ale i tak byłem zachwycony
swym oczywistym sukcesem” (jd).
„Pamiùtam równieŜ zawody rowerowe na Zatorzu; tam był tor rowerowy ze znakami
drogowymi, jak na prawdziwej ulicy. Nie chcù siù przechwalaç, ale kiedyĻ na DzieĤ Dziecka
zajåłem tam pierwsze miejsce. To było gdzieĻ w okolicy polikliniki” (LP).

Z
Zabawy karnawałowe
„Kto z was pamiùta szkolne zabawy karnawałowe? Girlandy z wielokolorowej bibuły,
zwisajåce spod sufitu i balustrad sali gimnastycznej, jazgoczåcy, bo nienajlepszy sprzùt
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nagłaĻniajåcy, przeboje Bajmu i Czerwonych Gitar, smak lemoniady i torcików WZ...
Pamiùtam, Ŝe wszyscy przebierali siù w jakieĻ cudaczne stroje. Ja bywałem magikiem,
kowbojem, piratem i sam juŜ nie pamiùtam czym...” (mamut).
„Na zabawach najczùstszå dekoracjå były taĻmy z mleczarni, z wybitymi przy
kapslowaniu mleka otworami! Teraz ani tych taĻm, ani tego mleka, ani tych butelek! Ja
najczùĻciej przebierałem siù za kowboja” (Zbyszek).
Zabiełło Bogusia
„Pani notariusz, która ostatnio sporzådzała mi akt notarialny, to nasza dawna znajoma.
Bogusia Zabiełło! Niestety, nie poznałem jej, a przecieŜ była ze mnå w pierwszej klasie.
PóŚniej przenieĻli jå do klasy A, i to mnie trochù usprawiedliwia. Czy ona nie przeszła kiedyĻ
o klasù wyŜej?” (LP). „Bogusia Zabiełło było promowana do wyŜszej klasy wraz z kilkoma
innymi prymusami. Zdaje siù, Ŝe z trzeciej do czwartej klasy. Wtedy robiono takie
eksperymenty. Nie wiem, czy to dobrze, czy Śle, Ŝe skracano dzieciakom pobyt w tak
Ļwietnej szkole, ale jak przyszła do mojej klasy, to aŜ do koĤca szkoły była wzorowå
uczennicå, pozostali promowani zresztå teŜ. Jej foto jest w ksiåŜce piùçdziesiùciolecia szkoły.
UkoĤczyła prawo, była sùdzinå, a teraz jest notariuszem” (WSKH).
„Mojego starszego braciszka Waldka teŜ przerzucili wyŜej. Trudno powiedzieç, czy mu to
w jego przyszłoĻci pomogło, czy zaszkodziło” (Fredek).
Zabłocki Bodzio
Kolega z klasy WSKH. „Bodzio był zapaleĤcem wszelkich eksperymentów chemicznych
i fizycznych. Jego numer popisowy polegał na tym, Ŝe nieuwaŜnych kolegów po cichu
podłåczał na lekcjach fizyki do maszyny elektrostatycznej. Iskra nieŚle pieĻciła, zwłaszcza
dziewczyny” (WSKH).
Zaczepianie dziewczåt
„Do dziĻ młodsi młodzieĤcy strzelajå pod szkołå owocami głogu czy czegoĻ podobnego w
wychodzåce ze szkoły dziewczùta. Pamiùtacie? Rurka z ołówka lub długopisu i dmuchało siù,
Ŝe hej...” (Zbyszek).
„Ostatnio byłem w pewnej szkole. Trafiłem akurat na przerwù, wysypali siù uczniowie,
kilku chłopców wyciagnùło rurki i zaczùło dmuchaç plastelinå. Dla mnie jakby czas siù
zatrzymał. Wyjåtkowo celnie kiedyĻ dmuchalem! Miałem Ļwietnå rurkù z nocnej lampki; ci z
ołówkami automatycznymi nie mieli szans” (Zbyszek). „Moja rurka była od takich mazaków
z metalowå pozłacanå rurkå; wystarczyło wyrzucic przód i tył, i Ļwietnie siù nadawała do
celów wiadomych” (ktos2104). „Ja jestem zdecydowanym zwolennikiem rurki od ołówka
automatycznego produkcji czechosłowackiej «koh-i-nor» (?). Mała, jasnobråzowa, nie rzuca
siù w oczy i co najwaŜniejsze, nie tłucze siù, jak to jest w przypadku szklanej. JeĻli chodzi o
amunicjù, to wiadomo – plastelina. Ale plastelina bywała rekwirowana i wtedy
wykorzystywało siù kartkù z zeszytu. Kartkù trzeba porwaç na malutkie kawałeczki, włoŜyç
do paszczy, przerzuç, jùzykiem uformowaç kulkù, i ognia! Wiem, Ŝe to obrzydliwe dostaç
takå oĻlizło-ciepłå kulkå, ale trzeba było nie zaczynaç!” (miki)
„My rzucaliĻmy dziewczynom na bluzki i sweterki takie roĻlinne okrågłe rzepy. A
najwiùksze chamidła podrzucały dziewczùtom do góry spódniczki. Było to beznadziejne,
choç w intencjach raczej niewinne” (jd).
Zaçmienie słoĤca
„Pamiùtam zaçmienie słoĤca oglådane w szkole przez zakopcone szkiełko” (Zbyszek).
„TeŜ to pamiùtam. Wszyscy wylegli przed front budy, a ja miałem szkiełko juŜ
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przygotowane, przyniosłem z domu. Ale uczciwie powiem, Ŝe nie robiło to na mnie wtedy
wiùkszego wraŜenia” (mamut).
Zakrzewskie
Siostry Agnieszka i Małgosia. KoleŜanki z klasy mikiego, zybiego i mir-mura.
„Agnieszka była w Polsce niecałe dwa lata temu. śałowała, Ŝe impreza z okazji 50-lecia nie
wypadła w wakacje. Poza tym specjalnie siù nie zmieniła. Miki na pewno pamiùta AĻkù W. z
naszej klasy; ona wyszła za Francuza i to krewnego równieŜ francuskiego mùŜa Agnieszki.
Teraz spotykajå siù czasem w czasie uroczystoĻci rodzinnych. Istnieje strona internetowa
Agnieszki www.artdelapaix.com/. Natomiast Małgosia ostatnio mieszkała w Warszawie i
pracowała w firmie farmaceutycznej. Spotykałem jå na róŜnych konferencjach medycznych.
Agnieszka miała zawsze uzdolnienia artystyczne, o czym moŜna przekonaç siù na stronie
internetowej. Sami zobaczcie: ten dobór kolorów i klimat jej obrazów; przyznajù, Ŝe jestem
pod wraŜeniem. Przekazujù teŜ pozdrowienia od Agnieszki dla wszystkich Siódemkowiczów”
(zyby).
Zawistowski Darek
Zwany Kacprem. Kolega KrzyĻka. Chłopak – jak pisze Krzysiek – wyrwał siù z
alkoholowej rodziny dziùki sportowi. Niestety, Ŝycie nie oszczùdziło mu zawodów i jeden z
nich doprowadził go do samobójstwa.
ZbroĤski Adam
Czyli zyby. Siódemkù ukoĤczył w roku 1980, w klasie B, razem z mikim, LM, Jarkiem
Szwejkiem.
„Zyby mieszkał w pierwszym domu po prawej, za dzikim przejĻciem przez tory za
Ekonomikiem. Zyby był wytrawnym chemikiem. Miał taki zestaw Młody Chemik, czy jakoĻ
tak, do tego sporå iloĻç prochu (z wykopków za torami) i saletry z cukrem, i chciał pokazaç
mi, Ŝe da radù wysadziç pryzmù piachu obok swojego domu. Zawinåł to wszystko w foliù
aluminiowå i wsadził do Ļrodka pryzmy. Usypał ĻcieŜkù z saletry (to był lont), wysłał
asystenta (czyli mnie) za przejĻcie kolejowe, Ŝeby zobaczyç czy nikt nie idzie (wiadomo –
przepisy BHP), iiiii... ooddppaalliiłłłł!!! Ale ŜeĻmy uciekali za murek! AŜ portki furkotały jak
szturmówki! A tu tymczasem tylko posyczało, poszumiało, i koniec. Zyby stwierdził, Ŝe za
płytko włoŜył ładunek, ale na nastùpnå próbù nie zostało juŜ nic. Tak zmarnował siù wybitny
chemiczny talent” (miki). „Oj, zaraz zmarnował! A te Ļwiece dymne, które puszczaliĻmy w
szkolnej toalecie? O ile pamiùtam wykonane były z mojego surowca. Afera i dochodzenie
były tak piùkne, Ŝe chyba zrobiliĻmy to drugi raz na nastùpnej lekcji. Poza tym nauczyłem siù
póŚniej wysadzaç nie tylko pryzmy piasku” (zyby). „RobiliĻmy kiedyĻ tyle głupot (ja ciågle je
robiù – tylko inne), Ŝe nie pamiùtam wszystkich. Pamiùtam o pewnym portfelu: znaleŚliĻmy
stary portfel (pusty), wypchaliĻmy go chyba ziemiå i połoŜyliĻmy na chodniku.
ObserwowaliĻmy reakcje ludzi, którzy go znajdowali. Jak tyko ktoĻ chciał podnieĻç,
krzyczeliĻmy «nie kradnij, bo to nie twoje». Zabawa była przednia, nakrùciłem nawet kilka
ujùç kamerå” (zyby). „Do portfela była przywiåzana długa nitka, i jak ktoĻ siùgał, to za nitkù
ciågnùło siù! Prawie kaŜdy, kto siù schylił i zobaczył uciekajåcy portfel, nitkù, a potem dwóch
duszåcych siù ze Ļmiechu szczeniaków, uĻmiechał siù teŜ i szedł dalej. AŜ tu na horyzoncie
pojawiła siù p. Ciołkowska, wiùc zamarliĻmy ze strachu, nie wierzåc w jej poczucie humoru,
a było za póŚno, Ŝeby zwinåç nitkù. Wiùc tylko głowy w trawù i czekamy. Podniosła! Nie
starczyło nam odwagi, Ŝeby ciågnåç za nitkù. Ona zajrzała, zobaczyła te trochù piachu, rzuciła
i poszła – kamieĤ spadł nam z serca!” (miki).
Zyby był głównym inicjatorem i realizatorem interdyscyplinarnego przedsiùwziecia,
polegajåcego na nagraniu przebiegu lekcji fizyki (albo chemii) i Ļpiewu (miedzy innymi z
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udziałem Filuta, rok 1979), a nastùpnie umieszczeniu tego na stronie Fredka. Oto jego
objaĻnienia do tych nagraĤ: „Nagrania lekcji Ļpiewu i chemii pochodzå z grudnia 1979 roku.
Jak na naszå klasù, były to spokojne lekcje, a to dlatego, Ŝe kolega Waldemar W. przestraszył
siù mikrofonu i po prostu nie przyszedł. UciåŜliwoĻç dla nauczucieli duetu HarnaĻ i Waldek
rosła do kwadratu w stosunku do jednego z nich. Lekcje u Filuta wyglådały właĻciwe w
całoĻci jak ten fragment, gdy wyrzuca on Harnasia za drzwi. W zasadzie nie traktowaliĻmy
ich jako lekcji, tylko jako okazjù do ubawu – dziĻ przyznajù, Ŝe okrutnego wobec Filuta. Jak
bardzo okrutnego, słychaç dobrze w nieopublikowanych fragmentach. Lekcjù chemii
nagrywałem z przedostatniej ławki w rzùdzie od strony korytarza, obok mnie siedział LM i
Robert Marcinkiewicz” (zyby).
Zebala
„UczeĤ Siódemki; do szkoły chodziła teŜ jego siostra, zdaje siù Mariola; za to jego
imienia za nic nie mogù sobie przypomnieç” (mamut).
ZejĻcie nad jezioro
Miùdzy budynkami Alei Przyjaciół 38 i Rybaków 2, w pobliŜu sklepu. „Tam jeŚdziliĻmy
na nartach: ja, Angor i Szczur, czyli Jurek Radziun. Teraz så tam jakieĻ kretyĤskie schody.
Było tam naprawdù niebezpiecznie, i o to chodziło” (LP). „Ja zjeŜdŜałem tam na sankach, ale
lepsze miejsce było na Bałtyckiej, za szkołå przy kiosku Ruchu (ta szkoła była bardzo ładna,
teraz jest tam coĻ katolickiego, mniej ładnego). ZjeŜdŜało siù wprost na jezioro i to z
wyskokiem; lód był tam zawsze taki, Ŝe nigdy nie było Ŝadnego wypadku z jego załamaniem
siù” (jd).
„Ach, ĻcieŜka nad jezioro... IleŜ było na niej radoĻci, podartych spodni, wiader wody
wylanych wieczorem, Ŝeby Ļlizgawka była lepsza. Wprawdzie w dzieĤ «wrogowie» sypali
popiół i piasek, ale nocå znowu lana była woda, i tak aŜ do koĤca zimy” (Zbyszek).
„Jak wiadomo, jest teŜ drugie zejĻcie nad jezioro naprzeciw biblioteki, a dawno temu było
jeszcze zejĻcie trzecie, na samym poczåtku Alei Przyjaciół, gdzie placyk przechodzi we
właĻciwå Alejù, i gdzie stanùła w latach chyba 80-tych willa w innym stylu niŜ pozostałe
budynki (na przeciw willi RasteĤskich, teŜ dobudowanej, ale duŜo wczeĻniej, i teŜ w innym
stylu). Z kolei zejĻcie koło biblioteki miało kiedyĻ przedłuŜenie w drugå stronù, miùdzy
budynkami Alei Przyjaciół 13 i 15, w stronù tzw. uliczki, która potem zmieniła siù w
Bursztynowå” (jd). „Wszystkie te zejĻcia i przejĻcia nadal så, z tym Ŝe przy bibliotece
połoŜona jest kostka, a przy RasteĤskich (on juŜ nie Ŝyje, budynek sprzedany i mieszka tam
juŜ ktoĻ inny) zejĻcie jest jak kiedyĻ, moŜe bardziej umowne, no ale jest. Jest teŜ zejĻcie nad
jezioro przy przedszkolu na Rybakach” (Zbyszek).
To najwaŜniejsze zejĻcie koło sklepu było teŜ dobrym miejscem na tajne młodzieĤcze
palenie papierosów.
Ziółkowscy
Mieszkali na samej górze w budynku na Bałtyckiej, w którym jest poczta, naprzeciw
kiosku.
Złodziejowo
Nazywano tak osiedle rozciågajåce siù za pocztå na Bałtyckiej, połoŜone miùdzy Bałtyckå
a Jeziornå (m in. ulice Biała, Błùkitna, RóŜowa i inne „kolorowe”). Niekiedy dochodziło do
sporów i potyczek miùdzy „Złodziejowem” a Osiedlem nad Jeziorem Długim. Spory były
jednak powierzchowne i krótkookresowe, a nazwa osiedla do dziĻ budzi wyrzut sumienia w
tych z Alei Przyjaciół, Rybaków i okolic.
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Zmysłowski Bogdan
„Mieszkał koło LM, miał super kuzynkù, która przyjeŜdzała na wakacje; jego mama
trochù kulała” (johninm). „Mama Bogdana juŜ nie Ŝyje, a dom sprzedali jakiejĻ dziewczynie z
Warszawy” (LM).
Zmysłowski Wiesiek
Kolega z klasy Iwony, Ewy T i wielu innych; z rocznika 1966/67.
Znaczki
„Czy jeszcze zbiera siù znaczki? Gdy mieszkałem w Olsztynie w latach 60-tych, moja
mam pracowała w ZUS-ie. Do tego ZUS-u przychodziło mnóstwo korespondencji, i mama mi
przynosiła znaczki, subtelnie wycinajåc je z kopert (nie było w tym nic nielegalnego i
korupcyjnego). Ja te znaczki wklejałem do wielkiego zeszytu, nie wiedzåc wtedy jeszcze, Ŝe
istniejå klasery. PrzyjĻcie mamy z pracy to była zawsze chwila napiùcia. Zazwyczaj
przynosiła typowe znaczki, takie jakie juŜ miałem, ale od czasu do czasu zdarzało siù coĻ
ekstra, a super-ekstra były zdarzajåce siù przesyłki z zagranicy. Miałem wiùc w swoich
zbiorach kilka znaczków z królowå ElŜbietå II, a nawet amerykaĤski znaczek ze Statuå
WolnoĻci. Te przynoszone znaczki były przylepione do papieru z kopert, wiùc najpierw
trzeba było w wodzie oddzieliç je (odmoczyç) od tych kawałków kopert, potem wysuszyç i
dopiero wtedy wklejaç w zeszyt – cała wielka, skomplikowana i precyzyjna procedura. Do
dziĻ pamiùtam te najpopularniejsze znaczki na list (60 gr) i na pocztówkù (40 gr.)” (jd).
Znajdowanie pieniùdzy
„Znalazłem 2 razy po 20 zł. (czyli dwa niebieĻciutkie banknoty) przy płocie najstarszego
budynku Siódemki, czyli obecnego Katolika. Było to w latach 60-tych. Pewnie ktoĻ zgubił.
Nawiasem mówiåc, mam cała kolekcjù polskich banknotów 20-złotowych, poczynajåc od
przedwojny, a było ich trochù” (Zbyszek).
„KiedyĻ, a było to po przejĻciu procesji pogrzebowej na naszej ulicy, wysłano mnie do
sklepu po jajka. Przechodzåc przez jezdniù, znalazłam 50 zł. Potraktowałam to oczywiĻcie
jako łut szczùĻcia, ale jednoczeĻnie czułam siù trochù nieswojo, gdyŜ podejrzewałam, Ŝe
pieniådze zgubione zostały przez jakiegoĻ pogråŜonego w rozpaczy uczestnika procesji. Tym
niemniej na tacù nie zaniosłam” (nat).
„Ja znalazłem kiedyĻ 10 złotych (duŜa moneta z KoĻciuszkå). Wszystko natychmiast
wydałem na słodycze w sklepie” (jd).
Zorro
Bohater odcinkowego filmu telewizyjnego i „mieszkaniec masowej wyobraŚni”
szczególnie mùskiej czùĻci dzieciarni lat 60-tych. „Kto pamiùta szał pojedynkowania siù na
patyki (czyli szpady), kiedy w telewizji pokazywano «Znak Zorro»? Połowa dzielnicy była
zresztå zabazgrana literå Z – czyŜbyĻmy byli prekursorami graficiarstwa?” (US).
Zwiåzek Wùdkarski
Budynek przy Bałtyckiej nad Jeziorem Długim. Obok niego jest zejĻcie na trasù
spacerowå nad samym jeziorem. Obecnie postawiono tam budkù telefonicznå (2002 r.), ale
juŜ zdåŜono jå zlikwidowaç (2004 r.).
„TuŜ przy tym zejĻciu jest spore drzewo. Wchodziłem czùsto na to drzewo, a gdy byłem
mały i doroĻli jeszcze wiele mówili o wojnie, to postanowiłem, Ŝe gdyby przyszli Niemcy, to
schowam siù właĻnie na tym drzewie, bo tam na pewno mnie nie znajdå” (jd). „Chcù dodaç,
Ŝe sam osobiĻcie oraz moi koledzy dawno temu wbijaliĻmy w to właĻnie drzewo gwoŚdzie,
Ŝeby moŜna było wejĻç wyŜej. Zaraz obok drzewa była kiedyĻ ławka, na której moŜna było
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posiedzieç, wypiç piwo. Niestety, kiedyĻ otworzyli w pobliŜu kran ze Ļciekami, które leciały z
baraków, i fetor przepùdził wszystkich dalej” (LP).
Sprawa tego drzewa wzbudziła namiùtna dyskusjå na form. „Fredek, mam róŜnicù zdaĤ z
ritå, i moŜe pomoŜesz rozstrzygnåç, kto ma słusznå racjù, a kto jest w mylnym błùdzie: czy
duŜe drzewo przy samym wejĻciu na ĻcieŜkù spacerowå nad Jeziorem Długim, to bardzo
blisko Bałtyckiej i Zwiåzku Wùdkarskiego, na twojej stronie o numerze P8240052, to jest
trzypienna topola czy dwupienna brzoza?” (jd). Pojawiły siù równieŜ zdumiewajåce opinie, Ŝe
wprawdzie nie jest to brzoza, ale moŜe wierzba („pamiùtam to drzewo u wejĻcia do alejki nad
jezioro od strony Bałtyckiej; wydaje mi siù, Ŝe to była wierzba płaczåca” – jf), a rita w
rozpaczy i uporze zaczùła nawet forsowaç lipù, zaĻ ojciec Fredka stawiał na klon. W koĤcu,
po niewytłumaczalnych wåtpliwoĻciach, uznano to, co jest jasne jak słoĤce – Ŝe to topola.
„Chyba jednak to topola. Topole lubiå rosnåç przy wodzie, rosnå szybko (tylko spójrzcie, jak
gigantycznie rozrosła siù przez te lata), i majå pylåce siù białe kwiecie. Wiùc to chyba topola”
(mamut).
„Ta topola musi mieç juŜ sporo lat na karku. Wracajåc z KoĻcioła Garnizonowego,
wspinaliĻmy siù na to drzewko. A to był koniec lat 60-tych, moŜe poczåtek 70-tych. I juŜ
wtedy to drzewko było bardzo okazałe. Musi mieç wiùc sporo lat, niewykluczone, Ŝe ponad
100” (Fredek).

ś
śaby
Wystùpujå w sporych iloĻciach w Jeziorze Długim W maju urzådzajå piùkne i nadzwyczaj
głoĻne koncerty kumkania i rechotania. Dzieci traktujå jednak Ŝaby trochù bez serca.
„Czy wy teŜ byliĻcie tak okrutni i nadmuchiwaliĻcie Ŝaby przez słomki, jak to robili
niektórzy moi koledzy? Ja pobiłam mojego såsiada Romka Bracława za to, Ŝe właĻnie
nadmuchiwał Ŝabù. MieliĻmy chyba po siedem lat. Jego tata przyszedł do mojego dziadka siù
poskarŜyç, Ŝe tak mu syna pobiłam, na co mój dziadek zapytał, czy mu nie wstyd, Ŝe jego syn
dał siù pobiç dziewczynie. Od tego czasu Romek zostawił Ŝaby w spokoju” (mr). „Takå
nadmuchanå Ŝabù kładło siù na mrowisko, i kilka dni póŚniej miało siù wspaniały szkielet
Ŝaby na lekcjù biologii” (Fredek).
śak Jarek
Kolega z klasy WSKH. „Mùczyła go okrutnie pani Zera, najbardziej z całej klasy. I
proszù, po latach Jarek śak moŜe mieç tù satysfakcjù, Ŝe bùdzie omegå i bùdzie (prawie)
zamykał encyklopediù, a nie ona” (WSKH).
śbik
Niewielkie, ale wysoko cenione jeziorko. Bywały tam raki o piùknym czerwonym kolorze
(na Długim raki były szare); chodziło siù tam na plaŜù. DziĻ śbik raczej utracił swój urok.
„śbik przez krótki czas było moim «numerem 1», ale za duŜo ludzi dowiedziało siù, jakie
to ono bajecznie czyste, i postanowili to zmieniç. Aktualnie wyglåda to tak, Ŝe nad maleĤkie
jeziorko przyjeŜdŜajå tłumy dzikiej szaraĤczy ludzkiej, chyba z nastawieniem, Ŝe så tam po
raz ostatni, wiùc wszystko moŜe nawet spłonåç... ale oni majå bawiç siù dobrze” (betis).
„Nurkujù w jeziorkach od prawie dwudziestu lat i cały czas czekam na spotkanie 1
stopnia. Przy kiepskiej widocznoĻci naszych jezior moŜe to byç nawet uderzenie głowå w
ciało. Dwa lata temu na śbiku myĻlałem, Ŝe to juŜ. Przede mnå koĻç, potem druga i nastùpne,
jakieĻ one grube, ale koĻç to koĻç, płynù dalej, jestem tuŜ przy dnie, wypatrujù reszty
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szkieletu, a tu... krowia czaszka! Nie moŜna nawet w gacie (skafander) narobiç ze strachu, bo
ciĻnienie wody nie pozwoli!” (miki).
śołnierze
Po drugiej stronie Jeziora Długiego znajdowała siù zawsze spora jednostka wojskowa, i
Ŝołnierze legalnie lub nielegalnie oddalajåcy siù z jednostki byli stałå czùĻciå krajobrazu
społecznego naszych okolic.
„Pamiùtam Ŝołnierzy w kapciach na wyskoku z koszar – przy sklepie, w lesie z
panienkami, czy teŜ na ulicy, odganiajåcych siù od psów Ŝołnierskimi pasami. Sporo teŜ
Ŝołnierzy potopiło siù w Długim, próbujåc przepłynåç je wpław w stronù Alei Przyjaciół.
Było to w latach piùçdziesiåtych. Nie byli w stanie przepłynåç tych kilkuset metrów. No, ale
wtedy umiejùtnoĻci pływackie były słabe, a alkohol był w powszechnym uŜyciu” (fundy).
„Sklep przy naszej szkole był bardzo czùsto odwiedzany przez Ŝołnierzy z jednostki za
jeziorem. Przychodzili tym przejĻciem miùdzy ogródkami przy zbiegu Alei Przyjaciół i
Rybaków. Te tajne Ŝołnierskie wycieczki wywåchało WSW i czùsto robiło łapanki. Trzech
Ŝołdaków pewnego letniego dnia zaczepiło mnie przy tym przejĻciu, abym kupił im kilka win.
Kupiłem, a oni w dowód wdziùcznoĻci zaprosili mnie do konsumpcji. PoszliĻmy do lasku za
most. Potem przyniosłem im drugå działkù, i mostem wracałem juŜ wùŜykiem. To były
pierwsze i w takiej iloĻci na pewno ostatnie w moim Ŝyciu wina marki wino. Tym wùŜykiem
pod wieczór doszedłem właĻnie do nr 11, tam pierwsi spotkali mnie W. i M. Potem ruszyłem
w stronù szkoły i dobrnåłem do ogródka geograficznego. Tak, ogródek stał siù dla mnie izbå
wytrzeŚwieĤ, gdzie na ławce kilka godzin dochodziłem do siebie” (WSKH).
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Adomas Jurek
Albumy
Aleja Przyjaciół
Aleja Przyjaciół 13
Aleja Przyjaciół 25
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Aleja Przyjaciół 29
Aleja Przyjaciół 30
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Aleja Przyjaciół 34
Aleja Przyjaciół 36
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Aleja Przyjaciół 38
Aleja Przyjaciół 39
Aleja Przyjaciół 41
Aleja RóŜ
Aleksandrowicz Andrzej
Alfa-Centrum
Angor
Antałek
Antosz Zbyszek
Apteka
Atrament
Awangarda
B. Teresa
Babcia
Balik
Bałtycka
Bałtycka 18
Bambino
Bambuko
Bankowski
Bar mleczny
Baraki
Bartnikowski Adam
Bardzo
Baturo
Baukrowicz Anita
Båk Wojtek
Biała
Białek Robert
Biblioteka
Bielecki Mirek
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Biwaki
Blaziak Marek
Bobsleje
Boehm
Boguccy
Boisko szkolne
Borkowska Agnieszka
Borkowski
Borucki Sylwek
Bracław Romek
Bronicka Jadzia
BruliĤski Dariusz
Brygida
Budowlanka
Bujło GraŜyna
Bułecki Mirek
Bunkier
Bursztynowa
Cerowanie skarpetek
Chłopik
Choroba i symulowanie choroby
Chowanego
Chodzenie po drzewach
Ciołkowski Bogdan
Cmentarz
Cmentarz Ŝydowski
Cocktail-bar
Cygan
Cyranka
Cyrk
CywiĤscy
Czasnojc Krystyna
Czernina
CzerwiĤscy
Czołg
æwikliĤski Heniek
Daszkiewicz Ala
Dembowski Darek
Detritus
Deszcz
Długopis
Dobieszewski Janusz
Dobkowscy
Dobrowolski Janek
Dom nauczycielski
Domaradzka Ewa
Dorotowo
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Draminiak
Dramowiczowie
Dresy
Droga do szkoły
Drohomirecka BoŜena
Drosel Andrzej
DroŚdziak
Dukat
DuszyĤscy
Dwa ognie
Dworcowe
Dworzec Zachodni
Dyngol
DyŜurny
Dziankowscy
Dzieci z Bullerbyn
Dziennik
DzieĤ Dziecka
Dzika róŜa
DŜinsy
Eisele
Elemelek
Fartuszki szkolne
Fatyga BoŜena
Fiedorowiczowie
Fifki
Filharmonia
Filipowicz Janusz
Filut
Florian
Fluoryzacja
Foksowie
Fosa z amfiteatrem
Gabinet lekarski
Gabloty reklamowe
Gajko Ania
Gajko Piotrek
Galaretka
Gerwazy
Godlewski Janusz
Goldau
Goleniowski Andrzej
Golus Krysia
Gonkiewicz Bartosz
Góralska Barbara
Górki
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Grefkowicz Marek
Grundig
Grunwaldzka
Grzyby
Guma
Gutkowski Marek
Gwozdek Krzysztof
Hale
Hanowski
Harcerstwo
Harcówka
HarnaĻ
Herdliczko Krzysztof
Hokej
Hula-hop
Imieniny
ITR, IMA, Powtórka z rozrywki
Iwanowska
Izba Pamiùci
J23
JabłoĤska Maria
Jagusiewicz Ania
Janiszewski Krzysiek
JarzyĤski Jarek
Jaskowska GraŜyna
Jawka
Jaworscy
Jelewski Sławek
JesieĤ
Jeziorna
Jezioro Czarne
Jezioro Długie
Jezioro Krzywe
Jezioro Kortowskie
Jezioro Likuskie
Jùdowa
Jola
Kaczanowski Marek
Kaczmarek
Kaczorowski
KaczyĤska Joanna
Kaimowie
Kanada
Kanka
Kapsle
Karbid
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Karczewska
Karmowski Jurek
Kartingi
Karty
Karzel Allan
Kaszuba Ela
Kawecki Jacek
KùpiĤski
Kicerman Jacek
Kiczol
Kierkiewiczowie
Kino
Kino letnie
Kiosk przy szkole
Kiosk Ruchu
Klepaccy
Klimek Romek
Klipa
Kloss
Kogel-mogel
Kokardy
Koks
Kolekcjonerstwo
Kolonie
Kolorowa
Kolpy Czesiek
Komary
Komiksy
Komuna i sprawy polityczne
Konarzewska Wanda
KonaŜewski Leszek
Korki
Korwek Danka
Koszary
Koszule non-iron
KoĻciół Garnizonowy
Krajewski Andrzej
Krany podwórzowe
Krauze
Krenzek Alfred
Kromera
Kruczkowski Leon
Krupa Ela
Kruszewscy
Krutynia
Krystyniak
Krzak Andrzej
Ksiådz
Ksiùgarnia
Kufel Jarek
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KukliĤscy Tomek i Marcin
Kulecka Antonina
Kulig
Kusiorska Ewa
Kwiaty
Lachowski Jarek
Landrynki
Las
Lasek bombowy
Laszko
Legendy
Lep na muchy
Leszkowicz Rysiek
LeĻniewska Monika
Lewandowscy
Lewandowski Bogdan
Liceum Ekonomiczne
Likusy
Linijka
Liss Ewa
Litzowie
Lizaki
Lody
LubaĤska Teresa
ŁaĤsk
Łùgowski Marek
Łowienie ryb
Łódeczki
Łuk
Łukaszuk Łukasz
ŁyŜwy
Maciejewska Iwona
Madejski
Magnetofon
MajbaĤski Bogdan
Majcher Leszek
Makara Mirek
Maksymiuk Wiesiek
Makulatura, butelki itp.
Malewski Darek
MaliĤska Urszula
Malkowski
Mały Modelarz
Marcinkiewicz Robert
Marcjankowie
MarczyĤski Darek
Markowscy
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Marmolada
Marschall Michał
Mauzoleum Hindenburga
Mendelski
Mùczenie zwierzåt
Mielczarska Marzena
Mierzejewska AĻka
Miùsny
Mikołajki
Mirski Marek
MiĻ
Mleko
Młotek Jola
Molendowie
Morawski GrzeĻ
Morawski Krzysztof
Morska
Most
MoĻcibrocki Andrzej
Motocykle
Muraszko Ada
Na przełaj
Namioty
Narty
Niewypały
Niziurski Edmund
Nocne wigilijne spacery
Nowaccy
Novotel
Obsadka
Odrodzenie
Ogniska
Ogórek
Ogrody
Ogródek Jordanowski
Ogródek geograficzny
Olbowicz
Olsztyn dziĻ
OranŜada
OranŜada w proszku
Orłowska Iwona
OsiĤska Wiesia
Ostropolski
Ostrzenie noŜy
Oszczakiewicz Magda
OĻwiùcim
Pakmor Waldek
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Palant
PaliĤski
Pałki-stukałki
Pan Bajorek
Pan Drzazgowski
Pan Jaworski
Pan Kozłowski
Pan Krùcicki
Pan Mikołajczyk
Pan Pilecki
Pan Samochodzik
Pan Sempowicz
Pan Serafin
Pan Surney
Panasiuk Czarek
Pani Borkowska
Pani Brzozowska
Pani Ciołkowska
Pani Cejkowa
Pani Dagiel
Pani Dåbrowska
Pani DomaĤska
Pani Dragan
Pani Ekier
Pani Gajko
Pani IdŚkowska
Pani Izdebska
Pani Kozieł
Pani Koziełło
Pani Kraszewska
Pani Krùcicka
Pani MoĻcibrocka
Pani Naporowa
Pani Paczkowska
Pani Pawłowska
Pani Pikus
Pani Pogłód
Pani Romanowicz
Pani Sitnik
Pani SkibiĤska
Pani Szymkiewicz
Pani ĺciglerowa
Pani Wera
Pani WolaĤska
Pani Zera
Papierosy
Papierówki
Parys Winicjusz
Pasta do zùbów

231
Paszkowska BoŜena
PaŚ
Pekin
Pùczar Andrzej
Piekarnia w Likusach
Piùçdziesiùciolecie
Pijawki
Pikier
Pikus
PikuĻ
Pikuty
Pileccy
Piórnik
Pistolety
Piwnice
PlaŜa Miejska
Plesner Leszek
Płoty
Pług
Pochmara Zbyszek
Pochód pierwszomajowy
Pochwała Paweł
Pocz Danka
Poczta
Pod śaglami
Podgórskie
Podkolanówki
Podkówka
Podlesie
Podnoszenie oczek
Podrùczniki
Podwórko
Pogrzeby
Pokorska Janina
Poliklinika
Pompecki Leszek
Poniatowska Ada
Poniewierka Jacek
PoĤczochy
Porùbska Wiesia
Porzeczki
Poschmann Irena
Potocka BoŜena
Potocki
PoŜary
Prace rùczne
Proca
Prystrom Bodzik
Prywatki
Przedszkole
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Przerwa
Przybory szkolne
Przychodnia
PrzystaĤ
Psy
Ptasie mleczko
Pudełko po butach
Radar
Radio
Radziunowie
Rajd Monte Carlo
Rajstopy
Raksimowiczowie
RasteĤscy
Redykajny
Rek Irek
Religia
Resoraki
Richardson Magda
Rocznica Rewolucji PaŚdziernikowej
Rocznik 1965/66
Rogowska Helena
Romanowska GraŜyna
Romanowski K.
Rowery
Rowniak Andrzej
RoŜnowscy
RóŜowicz Marcin
RuczyĤska Urszula
Rura
Rybaki
Rybaki 31
Rybaki 33
RybczyĤskie
Rybicki Wiesław
Rybol
Rysio
Rysunki
RyŜ praŜony
Rzeszotarska Basia
Sajdowie
Sala gimnastyczna
Samochody
Saturatory
Schron
Secewicz Tomek
Servovit
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Sùdrowski Janusz
Siedem
Siemieniukowie
Sikowskie
Siweccy
Skibek
Sklep
Sklepik szkolny
Składnica Harcerska
Skrodzkie
Skrzynka pocztowa
Skuter
Skwerek
Słupy telefoniczne i latarniane
Smereccy
SmoliĤska Beata
Sobczyk Adam
SobiesiĤski Jarosław
SosiĤski
Sport w Siódemce
Spływy kajakowe
Stachurska Jadwiga
Stadion LeĻny
Stan wojenny
Stare Jabłonki
Staromiejska
Stasia
Stawianie baniek
Stefaniak Beata
Stolarczyk Andrzej
Stolarscy
Stołówka szkolna
Strzelanie z klucza
Strzelanie z rurek
Strych
Stypułkowski
Suchary
Suchy chleb dla konia
Sułecka Wanda
Suruda Tomek
Swatek BoŜena
Syfon
Syrena alarmowa
Szafarewiczowie
Szajba
Szatkowski Piotr
Szatnia
SzczepaĤscy
Szczypiorniak
Szkoła
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Szlaczki
Sznur od Ŝelazka
Sztiopa
Szuszkiewicz
Szwejk Jarek
Szwejkowscy
SzymaĤscy
Szyszkowscy
ĺciåganie
ĺliwiĤska Krystyna
ĺliwinski Wojtek
ĺmigus-Dyngus
ĺniadanie
ĺnieg, ĻnieŜki
ĺwiat Młodych
ĺwieca dymna
ĺwierszczyk
ĺwietlik Ewa
Tabùdzki Janusz
Tablica
Taksówki
Tarcza szkolna
Tarcza wzorowego ucznia
Teatr
Telefon
Teler Ewa
Telewizja
Tùgowscy
Toalety
Todek ĺ.
Topole
Tor saneczkowy
Tory kolejowe
Tramp
Trampki
Tramwaj
Tran
TråpczyĤscy
Trepanowscy
Trojanowska Iza
Truchan Wojtek
TrzciĤski Andrzej
TrzciĤski Tomasz
Tunel
TuszyĤska AĻka
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Ulf Artur
Uliczka
Ulka
Urania
Urbanowie
Utoniùcia
Wagary
Wagnerek
Walczukowie
Wardaszko Waldemar
Warmia
WarmiĤska
Wasiewich Marcin
Wasilewski Darek
Wåsowski Sylwek
Wesołe miasteczko
Wieczne pióro
Wielechowska Danuta
Wieszanie siù głowå w dół
Wiùckowski Edward
Wilk Halina
Wilk Jurek
Wilk Jolka
Wino
Wirzinkiewicz Henryk
WiĻniewska Elka
WiĻniowiecka Agata
WiĻniowiecki Olgierd
Witkowicz Ewa
Włoczkowski Waldek
Wojdyło Piotr
Wolski Rafał
Worek (na kapcie)
Woronowicz Bobek
Wozy konne
WoŚniczko Grzesiek
Wójtowicz Marzena
Wróblewska Dorota
Wróblewscy
Wycieczki
Wykopki
Wypadki i tragedie
Wyszkowska Ela
WyĻcigi rowerowe
Zabawy karnawałowe
Zabiełło Bogusia
Zabłocki Bodzio
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Zaczepianie dziewczåt
Zaçmienie słoĤca
Zakrzewskie
Zawistowski Darek
ZbroĤski Adam
Zebala
ZejĻcie nad jezioro
Ziółkowscy
Złodziejowo
Zmysłowski Bogdan
Zmysłowski Wiesiek
Znaczki
Znajdowanie pieniùdzy
Zorro
Zwiåzek Wùdkarski
śaby
śak Jarek
śbik
śołnierze

