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Dzierżawna Zone 

Anna  Kusy  opowiada,  jak  przed  wielu  laty  baby  złapały  złodzieja.  Było  tak,  że  ludzi 

zaniepokoiły  latarki  migające  za  oknami  domu  sąsiadów,  którzy  właśnie  gościli  u  rodziny 

w Radomiu. Nie popuścili.  Skrzyknęli  się i dorwali  przestępcę. Mężczyźni pobiegli  dzwonić po 

milicję (najbliższy telefon w cukrowni),  a  kobiety tak się wściekły,  że w noc czarną posadziły 

delikwenta na śniegu, związały liną i niemal szykowały mu lincz.

Przed Bożym Narodzeniem tego roku dzielnica przeżyła siedem włamań. Nikt nie widział, nikt 

nie słyszał. Dziś nad Dzierżawną nawet księżyc jest ślepy.

I w biały dzień ciut straszno, ale przyjmuję zaproszenie wypisane na murze piętrowego domu: 

Złodziej zone. Zapraszamy na wp...ol.

Lepko, satelitarnie

Pan Wiciu spada mi z nieba. W dodatku z dobrą rekomendacją. Złote rączki. W odróżnieniu od 

lepkich są jak najbardziej uczciwe. Z pracy rąk wypije browar jeden czy drugi, ale to co. To nic. 

Pogadajmy.

- Wiciu jestem - cmoka elegancko w mankiet, aż się ogląda za nami chuda staruszka z butelką 

porzeczkowej zapitki pod pachą. Zmierza do pobliskiej rudery z oknami siedzącymi tuż nad ziemią.

Więc proszę państwa tu jest tak. Ludzie dzielą się na statecznych oraz niebieskie ptaki. Pan 

Wiciu  się  nie  cyka,  mówi  wprost:  menele,  niunia,  menele.  Ci  drudzy  zamieszkują  front 

Dzierżawnej.  Któreś  już  z  kolei  pokolenie.  Tam,  gdzie  ten  plac  zarośnięty  badylami,  a  dziś 

śmietnisko dla okolicy, był bar. Niedługo postał, ktoś podpalił. Po co bar. Wystarczą meliny.

- A co do domowego handlu, to kwitnie - chwali pan Wiciu. - Ruska wódka głównie. Papierosy 

w kartonach bez banderoli skolko pani chcesz. Nie opłaca się kupować w sklepie.

Pod ruderą w wysokich krzakach trzy dziecinne spacerówki. Środki lokomocji trzech kobiet.



- To wózki na węgiel - wyjaśnia pan Wiciu. - Kobitki mają układy z wagonami. Zwożą towar na 

handel. Piętnaście złotych biorą za worek. Taka ma i na papierosy, i winem może poczęstować.

Dziesiątego każdego miesiąca nocą słychać ujadanie psów. Dzielnica się bawi. W co lepszym 

towarzystwie biesiadnicy zamawiają pizzę (rano walają się puste opakowania), a następnego dnia 

bladym świtem wystają na rogach marząc o klinie.

- A później to już się kradnie - wzdycha pan Wiciu. - Na przykład samochody.

Plątanina  uliczek,  rogi  należą  do  mężczyzn  i  psów.  Mężczyźni  z  rękami  w  kieszeniach 

obserwują horyzont, psy ścigają się rozpryskując wodę z kałuż na zakrętach.

- Przepustka z więzienia - kiwa pan Wiciu w stronę trzech jegomościów.

Domki lepianki, domki rudery, domki wyrywane ostatecznej degradacji domowymi sposobami - 

klejone,  malowane  na  wesołe  kolory.  Wreszcie  -  nieliczne  -  obite  schludnie  sidingiem 

z dyndającymi doniczkami po pelargoniach.

-  Anteny satelitarne  na stodołach widziała  pani?  -  pokpiwa pan Wiciu.  -  A chuligani  coraz 

młodsi i nie mają wstydu za grosz. Widziałem po świętach: idzie starsza kobieta z reklamówką ze 

sklepu, na rogu stoi smarkateria, a jeden z chłopaków buch babinę gałą w plecy. O mało jej siatka 

nie wypadła. No to ja wkraczam do akcji, kurna florek, i mówię do tego smarkacza: jak ci skopię 

zad, to się nie pozbierasz. Myśli pani, że się uspokoili?

Bez honoru

Po  pierwszej  komunii  wszystkie  sprezentowane  rowery  trzeba  zamykać  w  garażach  na 

podwójne kłódki. Od dawna nie obowiązuje zasada złodziejskiego honoru, że swoich się nie obiera.

W domu blisko rzeki Zofia Gałat, rencistka nie ogląda telewizji. Złodzieje zabrali odbiornik. Już 

go dawno nie było, a ona wciąż spłacała za niego raty.

- Przyszli po południu, kiedy bawiłam wnuki u córki - wspomina z żalem starsza pani. Cieszy 

się, kiedy podziwiam fantazyjnie upięte firanki i nieskazitelny porządek niebogatego domostwa.

- Patrzę, a tu w ogóle okna nie ma, wyrwane z futryną, tylko zasłonki powiewają. Zamarłam. 

Nowa kuchenka gazowa, której  jeszcze nie zaczęłam spłacać,  stała przygotowana do transportu 

przez dziurę po oknie.

A tak ślicznie było przed trzydziestu laty. Kupili z mężem stolarzem domek, doprowadzili do 

ładu i cieszyli się własnością po tułaczce na wsi.



- Nikt nikomu nie ubliżał, wesoło było wśród sąsiadów, zielono... - opowiada Zofia Gałat.

- No i tutejsi złodzieje pilnowali, żeby obcy nie kradli - dodaje nostalgicznie pan Wiciu.

- Nie było tego, co dziś, nie było - przyświadcza kobieta.

- Stąd lepiej nie wyjeżdżać na święta - przypomina zasady ostrożności mój przewodnik. - Nawet 

jak się żarówkę piętnastkę zostawi, to oni i tak zmacają, że nikogo nie ma w domu. Ludzie! Co to 

się teraz porobiło, kurna florek!

Na blaszanej  bramie jednej  z  posesji  właściciel  wykaligrafował  odezwę:  Pier...ny złodzieju! 

Żebyś tylko trzy dni dożył, żebyś jutra nie doczekał.

Serce w rozterce

Krochmalna to trakt  buraczany i  takie  drugie Krakowskie dla dzielnicy.  Włościańska,  nieco 

mniej pokazowa to z kolei deptak dla Dzierżawnej. Ale serca siedliska za cukrownią, przyłożonego 

jednym bokiem do Bystrzycy, szukaj tylko na Dzierżawnej. Ulica to niepokornie rozbudowana, z 

prostopadle odchodzącymi uliczkami, z psami w budach i wiecznym błotem. Kalka Wapiennej po 

drugiej stronie rzeki. Ludzie budowali się bez pozwolenia, teren należał do cukrowni. Po wojnie 

ściągała tu ze wsi biedota, kupowała domy po tych, którym udało się czmychnąć w świat. Domy. 

Jakie domy?! Ojciec Anny Kusy, przybysz z Lubelskiego, dziwił się widząc, jak na jego oczach 

wielu  gospodarczym sposobem poszerzało  powierzchnię  mieszkalną  doklejając  komórki,  ganki, 

pokoiki.

- Toż to ze skrzynek po pomarańczach budują - kręcił głową stary majster.

- I co? - pyta dziś jego córka, kiedy walczymy z błotem uliczki. - Stoją do dziś. Najtrwalsza jest 

prowizorka.

Część  mieszkańców  ma  akty  własności,  część  zainstalowała  się  na  dziko.  Dzierżawną 

zamieszkuje  305  rodzin,  947  osób  -  podaje  kartoteka  księdza  kanonika  Stanisława  Chomicza, 

proboszcza parafii pod wezwaniem św. Teresy. Nikt nie musi płacić czynszu, co w dzisiejszych 

czasach ma kolosalne znaczenie. Ksiądz kanonik szefuje parafii od 83 roku, wcześniej poznał teren 

jako wikary.

- Co się zmieniło? - zastanawia się. - Wykruszają się starzy mieszkańcy. Uczciwi, przywiązani 

do wiary i kościoła i bardzo ofiarni choć niezamożni. Część wyprowadziła się stąd - do bloków albo 

do nieba, część została. Ale ton nadaje margines. Złodziejstwo i pijaństwo to tutejsze plagi. Uczciwi 

ludzie są zastraszeni.



Tego dnia nie widać pana Wicia, mieszamy błocicho we trzy. Oprócz Anny Kusy, sekretarza 

Rady  Osiedla  jest  przewodnicząca  zarządu  Janina  Michalska.  Pani  Janka  jest  emerytowaną 

nauczycielką i  byłą  dyrektorką  tutejszej  podstawówki.  Góralka z  Gorlic.  Przed  laty wracała  ze 

szkoły z klasówkami, a tu na drodze stanął jej chłopak z Lublina, co właśnie uczył się paść owce na 

nowosądeckich łąkach. I szli już razem. Zaszli za cukrownię, do kamienicy przy Włościańskiej. Na 

wcześniejszą emeryturę wybrała się dlatego, żeby wyjechać do Australii. Uściskać wnuki, zobaczyć 

kangury. Po powrocie posmakowała w pracy społecznej.

-  Czasem  to  gorzki  smak  -  uściśla  i  toruje  nam  drogę  przez  błota  z  gdzieniegdzie 

prześwitującym lodem. - Bo niełatwo coś dla dzielnicy zrobić.

Dzika woda brzegi rwie

- Błoto jest od zawsze, teren podmokły. Ale zalewa nas regularnie dopiero od kilku lat. Ludowy 

stoi w wodzie i my też. Próbujemy się ratować. Płyty betonowe rzuca się koło domu, żeby się nie 

zapaść, kopie studnie. Wypompowuje się wodę do nieuprawianych ogrodów, ale niewiele to daje. 

Dzieci ubabrane do szkoły maszerują. Koszmar.

Mijamy drewnianą chałupę umacnianą właśnie kamieniami. Czy to pomoże? Wciąż siada w 

namokłym dole.  Brudnoszare ślady wilgoci  na ścianach wielu innych domów pokazują poziom 

powracającego co roku nieszczęścia. Półtora metra łopatą w ziemię i jesteś w wodzie. Woda to 

trzecia plaga po pijaństwie i lepkich rękach.

-  Myje  się  te  ściany,  a  grzyb znów wyłazi  -  smuci  się  Danuta  Fijałek  i  pokazuje czerń za 

wersalką. Cała piwnica zalana. - W ubiegłym roku nawiozłam ziemi do ogródka, ale czy to coś da?

Piętnaście lat temu sprzedali z mężem gospodarkę pod Bychawą, bo nie było siły tyrać, a dziś?

- Są wieczne kłótnie o wodę - tłumaczy Beata, córka Danuty Fijałek.  - Niektórzy na drogę 

wypompowują.

Anna Kusy przypomina, że jeszcze dwadzieścia lat temu rowki odwadniające w uliczkach to 

była świętość. Nikt nie śmiał zasypać. Potem przyszła swawola i każdy kto chciał poszerzał sobie 

ogród likwidując kanały.

- I teraz płacz, że zalewa - podsumowuje pani Anna.

Beatę i Dariusza Stasiaków przygoniło tu z bloków. Chcieli być na swoim. Na nowe mieszkanie 

nie mieli pieniędzy, więc kupili domek na Dzierżawnej. Niedrogo. Kiedy urodził się drugi synek, 

poszerzyli budynek o pokój.



- No i teraz niech pani zobaczy, jak wszystko siada - żali się Beata Stasiak i prezentuje wyrwy w 

murze wyżarte przez grzyb. - Syn jest alergikiem, my z kolei mamy padaczkę.

Pan Dariusz działa społecznie, pomaga innym chorym. W walce z grzybem pomóc sobie nie 

może.

W pomieszczeniu na łazienkę czeka pralka automatyczna. Stasiakowie doprowadzili wodę, ale 

firma budowlana nie podjęła się wykopania szamba, bo ziemia pod łopatą po prostu się rozłazi.

- Nie ma co inwestować - rozkłada ręce Dariusz Stasiak.

- I uciec nie ma gdzie - dodaje jego żona.

Domki na Dzierżawnej to szansa dla wielu młodych małżeństw, których nie stać na własny kąt 

w lepszej dzielnicy.

- Teraz już nie można się u nas zameldować - dopuści mnie do tajemnicy poliszynela pan Wiciu, 

który spadnie z nieba jeszcze nieraz. - Ale co bogatsi robią tak: namierzają kogoś, kto ma zaległości 

z płaceniem czynszu w przyzwoitym bloku i dogadują się z nim. Płacą długi i przenoszą się do 

ładnego mieszkania. A do nas przychodzi nowy element.

Przyjdzie walec i wyró...?

Pejzaż  z  rurą.  Rura  (ciepłownicza)  leci  ponad  ziemią,  pozuje  jako  pierwszy plan  bezkresu 

porośniętego  pałką,  z  zatopionymi  domkami  wyglądającymi  jak  chatki  dla  łabędzi  na  dzikim 

jeziorze. Bezkres ma tajne ścieżki, którymi uciekają złodzieje. Kiedyś były to regularne ogrody 

działkowe. Degradacja spłynęła wraz z dziką wodą i dziś kilkudziesięciohektarowy plac w centrum 

miasta kiśnie.

- W dodatku ludzie wyrzucają tu śmieci - denerwuje się Gabriel Milczuk z ulicy Ciepłej, paląc 

reklamówki - podrzutki. Ma powody. Śmiecie za oknami to raz, niedawne włamanie do domu to 

dwa.

A żyć trzeba. Żeby jeszcze trochę normalności: apteka, placyk zabaw dla dzieci, bo taplają się w 

błocie...

-  Przychodnia  jest.  Wywalczyliśmy.  Apteka  i  placyk  będą  wkrótce  -  oznajmia  Leszek 

Daniewski, radny tej dzielnicy. Nad rzeką pracownicy MPWiK wypompowują wodę ze studni do 

rzeki.

-  Nawet  dwa razy dziennie  -  raportuje  nad dziurą  Eugeniusz  Sadowski.  -  Nie  przeleje  się, 



mieszkańcy pilnują.

Zaraz potem proboszcz tutejszej parafii opowiada jak było z boiskiem.

-  Chodzę  raz  sobie,  chodzę  i  coś  po  głowie  mi  czmyruje...  -  barwnie  relacjonuje  ksiądz 

Chomicz. - Jak by tu zagospodarować tych stojących na rogach... I wymyśliłem, żeby zrobić boisko 

na dzikim wysypisku śmieci.

Na boisku już kopią  piłkę.  Będzie  również  przepompownia  wody,  owoc zabiegów radnego 

Leszka  Daniewskiego.  Ogłoszono  przetarg  na  wykonawcę.  Kapka  radości  w  tym  potoku 

beznadziei.

- Ulży się - potakuje pan Wiciu i spluwa za siebie, na szczęście. - Mniej wody na dzielnicy 

będzie.

A  czy  w  ogóle  będzie  dzielnica?  W  powstającym  nowym  planie  zagospodarowania 

przestrzennego ulicę Dzierżawną i okolicę zaznaczono kolorem zielonym. Teren rekreacyjny.

-  To  przyjdzie  walec  i  wyró...?  -  pan  Wiciu  nie  kończy,  krztusi  się  w  jazzowym  kaszlu 

długoletniego palacza. Więc nie wiadomo: cieszy się z tego czy nie, kurna florek.


