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NAZYWAM SIĘ GWAREK, TARNOGÓRSKI GWAREK 
 

 

   Był piękny letni poranek. Ulice miasta lśniły, oświetlone promieniami słońca, a ciepły wiatr 

delikatnie muskał twarze przechodniów. 

   Anna szła powolnym krokiem w stronę postoju taksówek. Co chwilę spoglądała na 

wyświetlacz swojego smartfona, jakby się bała, że coś umknie jej uwadze. Była nieco 

znudzona – tyle razy już przemierzała ulicę Krakowską, znała tu wszystkie sklepy, znała 

wszystkie  kawiarenki w Tarnowskich Górach, więc widok dobrze jej znanej okolicy nie 

wzbudzał w niej entuzjazmu. Ostatecznie, cóż może być ciekawego dla nastolatki w 

zwyczajnym mieście w sierpniowe popołudnie? O ileż przyjemniej byłoby posiedzieć przed 

komputerem, obejrzeć nowe filmiki na YouTube czy zajrzeć na  Facebooka: zobaczyć zdjęcia 

z wakacji zamieszczone tam przez jej przyjaciółki, a przy okazji pochwalić się swoimi. Niby 

ma Internet w smartfonie, ale oglądanie zdjęć na ulicy, wśród tłumu ludzi? 

   - Dlaczego mojej kuzynce zachciało się przyjechać w odwiedziny akurat dzisiaj? – mruczała 

do siebie, nadal wpatrzona w ekran. – Gdzie ja ją zaproszę? Może do Sedlaczka albo do 

Kałamarza, ale co potem? – martwiła się. – Może pojedziemy do Katowic do galerii sztuki 

albo zabiorę ją do Silesii?- zastanawiała się, myśląc gorączkowo, o tym, co można 

zaproponować do obejrzenia osobie mieszkającej w stolicy. 

   Na ekranie pojawiła się ikonka sygnalizująca nową wiadomość. Ekran rozkosznie migotał 

kolorowym światłem i zapraszał do zapoznania się z jego treścią. Anna bardzo lubiła swój 

smartfon i nigdy nie rozstawała się z nim ani na chwilę. Nawet w nocy leżał na stoliku koło 

niej, no bo przecież zawsze mogła się w nim pojawić nowa wiadomość. Westchnęła ciężko i 

przystanęła na chwilę, bo zobaczyła postój taksówek. Zeszła nieco z ulicy żeby nie tamować 

ruchu, oparła się o coś nieruchomego stojącego na chodniku i przeczytała nową wiadomość. 

Ku jej przerażeniu to „coś” poruszyło się i usłyszała cichy, ale lekko zirytowany głos: 

   - Uważaj na moją głowę i, z łaski swojej, nie zasłaniaj mi widoku – rzekło z wyrzutem 

„coś” a może „ktoś”. 

   Prawie podskoczyła ze strachu. Jeszcze tego brakowało, żeby stratowała jakiegoś 

przechodnia. Zamierzając przeprosić, szybko odsunęła się dwa kroki do tyłu i jednocześnie 

zerknęła w bok, skąd dochodził dziwny głos. Zobaczyła czarne jak paciorki oczy, 

spoglądające na nią bacznie spod dziwnego kaptura. Teraz wystraszyła się już nie na żarty i 

zrobiła jeszcze jeden krok w tył. Obok niej stał dziwny osobnik ubrany na czarno, z 

cudacznym nakryciem głowy i z jakąś lampą w ręce. 

   -  Cudak jakiś czy przebieraniec –  pomyślała ze strachem. 

   - Przepraszam pana, ja nie chciałam – wybąkała nieskładnie i zrobiła krok, tym razem w 

bok, szykując się do ucieczki. Chyba lepiej zrobi jak zostawi tego gościa, obejdzie go 

szerokim łukiem i pójdzie na ten nieszczęsny postój. 

   - Skoro mnie już obudziłaś, byłoby to z twojej strony nietaktem odejść i nie przedstawić się 

– mruknął czarny osobnik. 

   - Mam na imię Anna i chyba już pana przeprosiłam, a poza tym tylko chciałam sprawdzić 

wiadomość – usprawiedliwiała się. 

   - Dla was, młodych, ważne są tylko nowe wiadomości i to, co jest na tym kolorowym 

ekranie. Widzę to codziennie, jak przemykacie koło mnie wpatrzeni w to coś – burczał 

zirytowany osobnik. 

   - A niby co mamy robić, może mi pan powie? – oburzyła się Anna. 

   Przyjrzała się uważniej osobnikowi. Jak już wcześniej zauważyła ubrany był w czarny 

płaszcz z kapturem i dopiero teraz dostrzegła, że pomimo zrzędzącego głosu spojrzenie miał 

przyjazne i jakby lekko rozbawione. 
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   - A tak w ogóle to kim pan jest? – zapytała z ciekawością, mierząc wzrokiem dziwnego 

jegomościa i robiąc krok, tym razem do przodu. 

   - Jestem Gwarkiem i stoję tu od 5 września 2015 roku, co chyba raczyłaś zauważyć, 

przechodząc tędy codziennie – odparł nieco udobruchany, gdyż zaciekawiona Anna 

patrzyła na niego z podziwem. 

   - Mam czterech braci, których figury zdobią wasze miasto, a zaprojektował nas pan 

Norbert Jastalski i, jak widać, z dobrym skutkiem – dodał nieco chełpliwie. 

   - Jesteś figurą ? –zdumiała się Anna. 

   - A czy ja wyglądam teraz jak figura? – zdenerwował się. – Jestem Gwarkiem – dodał z 

dumą. 

   - No, już dobrze, panie Gwarku, jak już mówiłam, mam na imię Anna i przyszłam po 

kuzynkę, która przyjedzie do mnie na kilka dni. I proszę sobie wyobrazić co to będą za 

nudy. Ona mieszka w Warszawie i tam jest tyle atrakcji, a tutaj co jest ciekawego? Można 

wypić pyszną kawę u Sedlaczka, pochodzić po rynku, po sklepach i co dalej? – pożaliła 

się. 

   - Ach, wy młodzi, wpatrujący się ciągle w to coś, co świeci na kolorowo i przesłania 

wam widok na to, co jest obok was. Nawet nie umiecie patrzeć, nie znacie historii miasta, 

w którym mieszkacie. 

   - Niepotrzebna mi historia miasta, to trochę nudne – rzuciła niegrzecznie Anna. 

   - Naprawdę? – zdziwił się Gwarek.  

Chwilę się nad czymś zastanawiał, wreszcie powiedział: 

   - Dotknij mojej lampy. 

   - A niby po co? – Anna zdecydowanie mu nie ufała. 

   - Dotknij, a ujrzysz coś, co zmieni twoje myślenie – rzekł stanowczo. 

   Rozejrzała się wokoło. Ostatecznie jest w centrum miasta i nic jej nie grozi, a nowo 

poznany osobnik wzbudzał zaufanie... Z wahaniem uniosła dłoń i delikatnie musnęła czarną 

gładką powierzchnię . 

   Zaledwie jej dłoń dotknęła lampy, poczuła wirowanie, szum i nagle znalazła się w jakimś 

dziwnym pomieszczeniu. To już nie była ulica, to była restauracja, ale jakaś inna niż te, w 

których bywała, jakaś bardziej staroświecka. Na środku stał długi dębowy stół, przy którym 

ucztowało, a właściwie raczyło się winem, dość liczne męskie towarzystwo. Wszyscy byli 

wysocy, postawni, można rzec – zawadiacy. Anna patrzyła na nich ze zdziwieniem, lecz jej 

uwagę przykuł jegomość zajmujący miejsce (właściwie dwa miejsca, bo był wyjątkowej 

postury) w centralnym punkcie stołu. Miał nieustraszone spojrzenie, ubrany był w purpurową 

długą szatę przepasaną szerokim pasem, a jego twarz zdobiły długie sumiaste wąsiska. Anna 

nie mogła oderwać wzroku od jego władczej twarzy. Jednocześnie była tak wystraszona, że 

już szykowała się do ucieczki, gdy poczuła na ramieniu delikatny dotyk czyjejś ręki. 

Odwróciła się szybko i zobaczyła stojącego przy niej Gwarka. 

   - Nie bój się, oni nas nie widzą – szepnął. 

   - Kim oni są, a zwłaszcza ten duży? – spytała również szeptem. 

   Jednocześnie usłyszała donośne okrzyki towarzyszące wznoszonym toastom. 

   - Za twoje zwycięstwo nad Turkami, miłościwy panie! 

   - Na pohybel tym psubratom! 

   Panowie śmiejąc się i żartując wychylili swoje kielichy. 

   - To król Jan III Sobieski. Właśnie zatrzymał się tu w drodze na Wiedeń – usłyszała Anna. 

   - Ale gdzie my jesteśmy? – spytała, wciąż patrząc na biesiadujących mężczyzn. 

   - W winiarni założonej przez czeskiego kupca Jana Sedlaczka. Tam, gdzie, jak mówiłaś, 

można wypić najlepszą kawę. 

   - To ona tak długo istnieje? – zaciekawiła się Anna. 
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   - Miejsce to zostało wykupione w 1805 roku. Popatrz tylko na to piękne sklepienie 

kolebkowe z lunetami. Czy zauważyłaś nad wejściem ozdobną dekorację z puttami 

podtrzymującymi kotarę oraz pierwszy herb miasta? A tu pod wejściem w narożu jest 

kamienna głowa z pióropuszem. To na wspomnienie Augusta III – zachwycał się Gwarek. 

   - A teraz znów dotknij lampy – rozkazał. 

     Tym razem uczyniła to bez oporów. Zawirowało jej w głowie i znów stała w tej samej 

(przynajmniej tak jej się zdawało) winiarni. Tym razem przy stole siedziało kilku mężczyzn, 

jednak jej uwagę przykuła twarz jednego z nich. Był młody, szczupły i miał piękne, 

rozmarzone oczy, patrzące jakoś tak pogodnie i szczerze. Od razu go poznała, przecież w 

szkole recytowała jego wiersze. Upewniła się, gdy w zobaczyła leżące przed nim na stole 

notatki i odczytała fragment napisu „Cierpienia młodego Werthera”. 

   - To Johan Wolfgang Goethe – szepnęła z nabożeństwem. 

   - W istocie, to on – ucieszył się jej towarzysz. – Bywał tu i bardzo polubił to miejsce. Bywał 

tutaj również August III Mocny, August III Sas, oraz Jan Ursyn Niemcewicz, który 

szczególnie upodobał sobie tutejszą winiarnię – objaśnił. 

   Anna chłonęła wszystko wzrokiem i obiecała sobie, że opowie wszystko swojej kuzynce, a 

nawet pokaże jej, w którym miejscu siedział król. Gwarek przyglądał się jej w milczeniu, 

wreszcie zapytał: 

   - Co wiesz o zabytkowej kopalni i Sztolni Czarnego Pstrąga? To przecież chluba naszego 

miasta. 

   - Zwiedzałam ją ze szkolną wycieczką. Kopalnia rud ołowiu, srebra i cynku wraz z 

systemem gospodarowania wodami podziemnymi została wpisana 9 lipca 2017 roku na listę 

Światowego Dziedzictwa UNESCO – wyrecytowała dumna, że jednak coś tam wie. 

   - Pokażę ci coś jeszcze. Dotknij lampy – tym razem poprosił.  

   Wyciągnęła rękę i zaledwie musnęła lampę, znalazła się w dużej sali, której umeblowanie 

wyglądało już bardzo współcześnie. Przy dużym drewnianym stole siedziało kilku mężczyzn, 

przed nimi leżały jakieś papiery i widać było, że są z czegoś bardzo zadowoleni. 

   - Wpisaliśmy teraz zabytkową kopalnię srebra oraz Sztolnię Czarnego Pstrąga na listę 

Pomników Historii. Co panowie sądzą o pomyśle wpisania jej na listę UNESCO? – spytał 

starszy pan z brodą. Był chyba kimś ważnym, bo inni panowie słuchali go z szacunkiem. 

   - Jako Stowarzyszenie Ziemi Tarnogórskiej podejmiemy odpowiednie kroki – odpowiedział 

drugi pan w okularach, a pozostali zgodnie pokiwali głowami. 

   - Zobacz na datę w kalendarzu –szepnął Gwarek. 

   Anna zerknęła na stojący na stole kalendarz, ale był trochę za daleko, więc odczytała tylko 

–  rok 2004. 

   - To tak długo trwało? – spytała zdziwiona. 

   - Stowarzyszenie  Miłośników Ziemi Tarnogórskiej podjęło współpracę z Barrym Gamble, 

brytyjskim ekspertem do spraw UNESCO. W 2013 roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego zarekomendowało wpis na listę UNESCO i wysłało wniosek do siedziby 

UNESCO w Paryżu. Wniosek przygotowywano osiem lat, ukończono w 2016 roku i liczył on 

tysiąc stron – tłumaczył cierpliwie. 

   - Skąd pan to wszystko wie? –  szepnęła zdziwiona. 

   - Mam swoje źródła informacji. Interesuje mnie wszystko, co wiąże się z historią mojego 

ukochanego miasta – odparł z nieco chełpliwym uśmiechem.  

   Przez dłuższą chwilę panowało milczenie, Anna trochę wstydziła się swojej nieznajomości 

historii. 

   - Czy często chodzisz na pocztę – tą w centrum miasta? – spytał  Gwarek. przerywając 

ciszę. 

   - To ten budynek, do którego wchodzi się po licznych schodach? –  upewniła się. 
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   - Dokładnie tak. Budowę Urzędu Pocztowego rozpoczęto w 1908 roku i ukończono 

budynek w stylu neobaroku z elementami secesyjnymi w listopadzie 1909 roku. Niegdyś 

wnętrze poczty zdobiły herby różnych miast, a centralne miejsce zajmował oczywiście herb 

Tarnowskich Gór. 

   - Pani wychowawczyni mówiła nam, że wpisano go do rejestru zabytków w kwietniu 1996 

roku –  przypomniała sobie Anna. 

   - A w którym roku zbudowano dworzec? –  odpytywał ją dalej, zupełnie tak, jak pani z 

historii. 

   - W 1888 roku. Wzniesiono go w stylu neorenesansowym, z cegły. To też nam mówiła 

wychowawczyni. Ona mieszka w Tarnowskich Górach, a dokładnie w Starych Tarnowicach, 

w domku na ulicy Wyszyńskiego i twierdzi, że nie zamieni tego miasta na żadne inne, nawet 

na Warszawę. Ja mieszkam niedaleko, na Janasa, ale nie zdawałam sobie sprawy, że to takie 

wspaniałe miasto –  rzekła z lekkim żalem. 

   - A co wiesz o swojej dzielnicy? – zainteresował się jej towarzysz. 

   - Czy pan wie, panie Gwarku, że niedaleko mojego domu stoi zabytkowy kościół pod 

wezwaniem świętego Marcina i jest to jeden z najstarszych zabytków sakralnych na Śląsku? 

Zwiedzałam go z przewodnikiem, był tam też koncert świąteczny i brałam też udział w 

warsztatach dla uczniów. To wszystko było organizowane przez Stowarzyszenie Dziedzictwo 

–  pochwaliła się. 

   Popatrzył na nią z uznaniem i uniósł lekko lampę, a ona już wiedziała co ma robić, więc 

położyła rękę na czarnej powierzchni. Pokój zawirował, zakręciło jej się w głowie i na chwilę 

zamknęła oczy. Gdy je otworzyła zobaczyła mnóstwo zieleni, więc domyśliła się, że jest w 

lesie.  

   - Gdzie jesteśmy? – spytała zdziwiona, patrząc na wysokie, rozłożyste drzewa o pięknych 

zielonych liściach. Jednocześnie wsłuchiwała się w śpiew ptaków, których było tu mnóstwo. 

Wydawało się jej, że ten las zamieszkują zwierzęta, a między drzewami dostrzegła sarenkę. 

   - Jesteśmy w parku  w Reptach, na pewno tu już kiedyś byłaś, nieprawdaż? – spytał jej 

towarzysz, bacznie ją obserwując. 

   - Rzeczywiście, byłam tu z przyjaciółmi. Omawialiśmy możliwość założenia nowych kont 

na Facebooku, no i przy okazji było trochę spaceru - uśmiechnęła się na to wspomnienie, bo 

jeden przyjaciel był wyjątkowo przystojny i prawie idealny. 

   - Omawialiście nowe coś, na czymś tam w tym czymś z kolorowym ekranem? – upewniał 

się Gwarek. 

   - To nie jest coś, tylko smartfon, a konto na Facebooku ma każdy, nawet dzieci w 

podstawówce – zdenerwowała się Anna. 

   - Ja nie mam i świetnie się miewam. 

   - Jesteś wyjątkowo staroświecki – zaczęła, ale rozmowę przerwały im jakieś dziwne 

dźwięki, jakby tętent koni i głos rogu wzywający myśliwych. Wystraszona, przytuliła się do 

najbliższego drzewa. Była naprawdę przerażona i popatrzyła pytająco na Gwarka. 

   - W twoich czasach  ten park nazywa się Park w Reptach i Dolina Dramy. To, co widzisz 

jest parkiem zwierzyńcem, a jego właścicielem jest rodzina Hencher von Donnersmark. 

Mamy więc rok 1840 i właśnie odbywa się tu polowanie. 

   - Biedne zwierzęta zabijane przez ludzi dla rozrywki – powiedziała z dezaprobatą Anna, 

gdyż była wegetarianką. 

   - Dopiero w 1898 roku powstanie tu park otoczony murem z kamienia wapiennego– 

objaśniał dalej jej towarzysz, jakby nie usłyszał jej uwagi o polowaniu. 

   - Ja tam wolę gabiony. Nowoczesne też ładne – zaprotestowała nieśmiało. 

   - Wy młodzi, z tą waszą nowoczesnością – prychnął w odpowiedzi. – Ale zieleń chyba 

lubisz? 

Anna ugodowo skinęła głową. 
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   - A czy wiesz, Anno, że dwie trzecie całego lasu to drzewostany, które przekroczyły sto lat?  

Przeważają buki, kasztanowce i drzewa pochodzenia egzotycznego; rośnie tu trzynaście 

rodzajów paproci, jest też dużo owadów i ptaków. 

   - Nie przyglądałam się tak dokładnie – wyznała zawstydzona. 

   - No tak, bo wy tylko spoglądacie na to kolorowe coś, co trzymacie w rękach i nie macie 

czasu na podziwianie piękna przyrody i tego, co was otacza – zrzędził Gwarek. 

   - Dotknij lampy, pokażę ci jeszcze coś, co cię zainteresuje. 

   Anna spełniła polecenie, znowu zawirowało i znalazła się w jakimś dziwnym 

pomieszczeniu. Było białe, czyste i pachnące ziołami. Na ścianach zauważyła mnóstwo półek, 

na których stały słoiczki i buteleczki opatrzone etykietkami. Zanim zdążyła o cokolwiek 

zapytać, zobaczyła, że do pomieszczenia weszła jakaś tęga kobieta ubrana w staromodną 

długą suknię. 

   - Poproszę o coś na migrenę, może płyn do nacierania skroni, bo moja pani bardzo cierpi – 

lamentowała niewiasta, zwracając się do pana w białym fartuchu, który właśnie wyszedł  

zaplecza. 

   - Służę łaskawej pani – odrzekł, kłaniając się uprzejmie i zdjął z półki jakąś dziwnie 

wglądającą buteleczkę. – To mieszanka olejków z rozmarynu, róży, berberysu i szałwii. 

Proszę nacierać skronie trzy razy dziennie i pamiętać o zasłonięciu okien, gdyż światło nie 

służy w tej dolegliwości. 

   Anna  przysłuchiwała się temu ze zdziwieniem. 

   - Moim zdaniem pomógłby paracetamol, albo tabletki z krzyżykiem, a nie olejki –  

mruknęła do siebie. 

   - To najstarsza apteka w mieście, a jesteśmy w domu Cochlera. Przed apteką stoi piękna 

figura białego anioła, dlatego to miejsce nazywają Apteką pod Aniołem. Możesz ją pokazać 

swojej kuzynce, jest naprawdę piękna – szeptał szybko Gwarek, jakby się spieszył. -  A teraz 

chcę cię zabrać w jeszcze jedno miejsce, pospiesz się – rozkazał. 

    Anna była bardzo ciekawa jaka dolegliwość trapiła pana, który właśnie zjawił się w aptece, 

ale posłusznie dotknęła palcami lampy. 

  Do szumu i wirowania już zdążyła się przyzwyczaić, lecz do częstych zmian otoczenia 

niezupełnie. Nie wiedziała, gdzie się znajduje, widziała jakieś pole, trawę, ale nie taką 

równiutką jak po przejściu kosiarki, tylko bujną, zieleniutką i pachnącą. Rozejrzała się i w 

niewielkiej odległości zobaczyła rycerzy. Prawdziwych rycerzy w zbrojach, poruszających się 

niespiesznie, oporządzających swoje piękne rumaki i poklepujących je pieszczotliwie. Konie 

wyciągały ku nim pyski, szukając należnego im przysmaku. Rycerze coś do siebie mówili, 

lecz Anna nie słyszała o czym rozmawiają. Do jej uszu dotarło tylko jedno nazwisko – Adam 

de Tarnowice. 

   - To jest gródek rycerski, a najstarszym mieszkańcem był właśnie imć Adam. W szesnastym 

wieku zbudują tutaj zamek w stylu renesansowym z dziedzińcem i krużgankami, a szczodrym 

fundatorem będzie Piotr Wrochem – objaśnił Gwarek patrząc na Annę z ukosa. 

   - Słyszałam o tym zamku, ale nie miałam czasu... ale wiem, że jest gospoda, która została 

nazwana jego nazwiskiem, nawet w niej byłam z kumpelami – pochwaliła się swoją wiedzą.  

   - Z kim? –  mruknął zaintrygowany Gwarek 

   - No, z koleżankami ze szkoły. Poznałyśmy tam przystojniaków z technikum, zwłaszcza 

takiego blondyna w odlotowych ciuchach, który miał na imię Przemysław – rozmarzyła się. 

   - Lepiej skupmy się na zamku – ponaglił ją Gwarek. 

   - Chyba słyszałam, że w 2010 roku wyremontowali go Rajnert i Krystyna Smolorzowie. 

Tylko dlaczego nie ma już w nim rycerzy? – dodała, chłonąc wzrokiem poruszających się 

wojaków. 

   Gwarek chciał coś powiedzieć, lecz nagle ciszę przerwał donośny dźwięk przeboju Shakiry 

„ Clandestino”. 
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   - Ach, to mój telefon...  

   Anna szybko sięgnęła do kieszeni i jednocześnie ze zdziwieniem skonstatowała, iż znów 

znajduje się na ulicy Krakowskiej. Ludzie mijali ją obojętnie, zajęci swoimi sprawami. 

Nikogo nie zdziwiło jej nagłe pojawienie się na ulicy. Shakira jeszcze raz zaśpiewała i Anna 

przyłożyła telefon do ucha. 

   - Cześć Aniu! Gdzie jesteś? Czekam tu na ciebie wieki. 

   - Już czekasz na mnie, a gdzie? – spytała Anna niezbyt przytomnie, bo myśli miała jeszcze 

zajęte rycerzami. 

   - Na postoju taksówek. Dwa kroki od ciebie. Ty tam śpisz czy co? 

   - Na postoju taksówek? Już idę. 

   Rozejrzała się i zobaczyła kuzynkę, która machała do niej wysoko uniesioną ręką. Anna 

dała jej znak, że już idzie, ale najpierw postanowiła pożegnać się ze swoim przemiłym 

towarzyszem. Była mu bardzo wdzięczna za to wszystko, co jej pokazał. Potrafiła docenić, że 

nauczył ją dostrzegać piękno w otaczającym świecie.  

   - Gdzie on się podział ? – mamrotała do siebie zdenerwowana, przecież chciała mu 

podziękować i jeszcze z nim porozmawiać. 

    I wtedy go zobaczyła. Stał obok niej czarny, nieruchomy, z nieodłączną lampą, a głowę 

miał przykrytą kapturem. 

   - Przecież przed chwilą z nim rozmawiałam, jak to się mogło stać? Panie Gwarku czy mnie 

pan słyszy? – szepnęła. 

Jednak figura pozostawała niema. 

   - Niech pan się odezwie –  prosiła.  

  O tyle rzeczy chciała jeszcze zapytać...Była ciekawa czy popularne Gwarki Tarnogórskie –  

uroczystości, imprezy, koncerty i kiermasze mają z nim coś wspólnego ? Tyle pytań kłębiło 

się w jej głowie... 

 W nadziei, że może coś się zmieni, dotknęła lampy tak znanym już gestem. Niestety, nie 

poczuła wirowania, dalej tkwiła w tym samym miejscu. 

   - Hej, mała! To dotknięcie lampy to na szczęście? – zapytał ironiczne jakiś młody człowiek, 

który przyglądał jej się podejrzliwie. 

   Anna potrząsnęła głową i z żalem spojrzała na Gwarka, który nadal stał nieruchomo. 

   - A może to wszystko mi się przywidziało? – pomyślała ze smutkiem.  

   Tylko jak wytłumaczyć rycerzy, park, króla i Goethego, wizytę w winiarni i białego anioła? 

Z westchnieniem schowała telefon do kieszeni. Nie miała ochoty sprawdzać nowych 

wiadomości, bo czy to w końcu takie ważne? Wzięła głęboki oddech i podeszła do kuzynki. 

   - Hej! – zawołała. 

Objęły się serdecznie. 

   - Sie masz, Anka – usłyszała i poczuła silny uścisk kuzynki, która rozglądała się z 

ciekawością. 

   - Strasznie fajnie cię widzieć. 

   - No, myślę. Czy tu są jakieś ciekawe knajpki? U nas, w Warszawie, otwarli nową, mówię 

ci. Odjazdowa – nazywa się Kociarnia i mieszkają w niej najprawdziwsze koty, można je 

głaskać –  paplała jej towarzyszka. 

   - Dobrze, że przyjechałaś. Chcę ci pokazać tyle ciekawych rzeczy, opowiedzieć ci o moim 

pięknym mieście – mówiła z zapałem Anna. 

   Kuzynka posłała jej pełne powątpiewania spojrzenie. 

   - Spójrz, to jest słynna figura gwarka, jedna z czterech – zaczęła swoją opowieść Anna. 

   Spojrzała na Gwarka i wydawało się jej, że mrugnął do niej, a lampa jakby lekko się 

zakołysała. Wyciągnęła z kieszeni telefon i zrobiła sobie z nim selfie. 

   - Dziękuję, nigdy cię nie zapomnę – szepnęła mu do ucha. 

     Czarne oko Gwarka mrugnęło do niej porozumiewawczo.  
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   - Nazywam się Gwarek. Tarnogórski Gwarek – odpowiedział jej cichutko.  

Ale może tylko się jej wydawało. 

 

                                                                                                                                                                                                         

 

 

                                                                            


