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Miejsce akcji: 

Stacyjka kolejowa gdzieś na Pomorzu. 

 

Postacie: 

Trzebiatowska – bufetowa, Kaszubka. Bezpośrednia, mająca zawsze „głowę na karku”. Trochę 

szorstka, ale w gruncie rzeczy bardzo poczciwa. 

 

Keller – zawiadowca stacji. Miejscowy Niemiec. Naiwny safanduła, trochę jak obergefreiter 

Kugel z „Czterech pancernych”. 

 

Kohn – Polak-Żyd, który uratowany z transportu przez Kellera ukrywał się na stacyjce. 

 

Funkcjonariusze – typowi tajniacy – prochowce, kapelusze 

 

Przyjezdni: 

Lwowiak 

Góral i Góralka 

Poznanianka 

Jur, Irina i ich dzieci 

Chór repatriantów – stanowią tło do wydarzeń i tworzą przerywniki muzyczne. 



 

 

Scena I: 

Trzebiatowska krząta się po bufecie – zbiera naczynia, wyciera stoliki itp. Z megafonów słychać 

komunikat: 

 

Achtung! Achtung! Der letzte Sonderzug nach Berlin uber Stettin verlasst das Gleis am ersten 

Bahnsteig! 

Uwaga, uwaga! Ostatny szpecjal pocziong do Berlin przez Szczetin odjecie zaraz z toru przy 

peron pierwszy! 

 

Słychać sygnał odjeżdżającego pociągu. Trzebiatowska chwilę śledzi wzrokiem niewidoczny 

dla widzów pociąg. 

 

Trzebiatowska: No, i krzyżyk wam na drogę. (Woła w przeciwnym kierunku) Panie Kohn! 

Panie Kohn, może pan wreszcie wyjść! 

 

Wchodzi Kohn. Rozgląda się ostrożnie. 

 

Trzebiatowska: Pan się nie boi – Niemcy już pojechali. Jest pan wolny. 

Kohn: Koniec siedzenia w piwnicy. Aż trudno w to uwierzyć. 

Trzebiatowska: A jednak. Pewnie pan szczęśliwy – może pan teraz wracać do siebie. 

Kohn: A czy ja mam dokąd wracać? Ja nie mam. Domu już nie mam, rodziny też. 

Trzebiatowska: To może pan tu zostanie? Teraz, kiedy wszyscy Niemcy wyjechali, będzie 

sporo roboty. Miejsca też jest dużo. 

 

Nagle Kohn dostrzega wchodzącego Kellera w kolejarskim mundurze. 

 

Kohn: Oj, gewałt! 

 



 

 

Kohn jest oniemiały – nie potrafi wydusić słowa. Trzebiatowska widzi zdumienie Kohna, ale 

nie zauważa Kellera stojącego za jej plecami. 

 

Trzebiatowska: Coś pan, ducha zobaczył? (odwraca się, na widok Kellera krzyczy) Aaaaa!!! 

Keller: AAAAA!!! (odwraca się myśląc, że Trzebiatowska zobaczyła coś za jego plecami) 

Trzebiatowska: Panie Keller! Boj się pan Boga, co Pan tu robi? Wszyscy Niemcy już 

wyjechali – to był ostatni pociąg. 

Keller: (mówi z wyraźnym, niemieckim akcentem, przekręcając poszczególne słowa) Gdże 

mam jechacz? Tu jest moj heimat – ojczysna. 

Kohn: Pani Trzebiatowska ma rację, a pan jesteś Meszugene kopf – kompletnie szalony! Jak 

pana dorwą ruscy, to pan pojedzie w drugą stronę i będzie pan rąbał drewno w tajdze. 

Keller: Aber warum? Ja nic złego nie zrobił. Nawet nie był w partii. Wy możecie potwierdzić. 

Trzebiatowska: No, toś pan teraz wymyślił. Akurat mnie kto posłucha. My, Kaszubi, to 

jesteśmy zbyt polscy dla Niemców, a dla Polaków za niemieccy. I niech pan ściągnie tę czapkę 

z wroną. 

 

(ściąga mu z głowy czapkę kolejarską). 

Wchodzą Funkcjonariusze. Cała trójka bohaterów staje jak wryta. 

 

Funkcjonariusz: Dzień dobry. Jak tam na waszej placówce? Wszystko gra? 

Trzebiatowska: Gra, gra. Co ma nie grać? 

Funkcjonariusz: Jacyś Niemcy zostali? 

Keller: Ja… 

Trzebiatowska: Jacy Niemcy, panie władzo? Ostatni dopiero co pojechali na zachód. 

Funkcjonariusz: (do Kohna) Macie jakieś dokumenty, obywatelu? 

Kohn: Nie, tylko to (podwija rękaw, żeby pokazać obozowy tatuaż). Uciekłem z transportu do 

Stutthof. Ukryli mnie pracownicy stacji. 

Funkcjonariusz: (Do Kellera) A wy, obywatelu… 

Keller: Ja… 



 

 

Funkcjonariusz: Tak wy. Coście za jedni? Nazwisko! 

Keller: Keller 

Funkcjonariusz: Że jak? 

Trzebiatowska: To jest pan K.. Kalina… Grzegorz Kalina ze Szcze… Szczekocin. Był tu na 

robotach u jednego, takiego bauera w sąsiedniej wsi. 

Funkcjonariusz: A mnie się zdaje, że powiedział co innego. Keller, czy jakoś tak. 

Trzebiatowska: A gdzież tam? Kelner, powiedział kelner. Pan Kalina był przed wojną 

kelnerem…w jednej restauracji w Krakowie i to chciał panu powiedzieć…tylko… tylko źle 

pana władzę zrozumiał, bo trochę niedosłyszy od czasu jak mu pocisk wybuchł koło ucha. 

(Krzyczy) Prawda, Panie Kalina?! 

Keller: Ja… Tak. 

Trzebiatowska: No widzą panowie. Swój chłop. 

Funkcjonariusz: Swój? To może pan Kalina powie nam coś po polsku? Może jakiś wierszyk, 

co? 

Trzebiatowska: A gdzie tam, panie władzo, nie da rady. Przeziębił się straszliwie i ledwie 

mówi… prawie wcale. 

Funkcjonariusz: A to ciekawe. (do Kellera) Bufetowa mówi prawdę?! 

Keller: (z niemieckim, gardłowym akcentem) Prrrawdę... 

Funkcjonariusz: Faktycznie, niezła chrypka. 

Kohn: Tak, tak, paskudna. Żona tego bauera, u którego pracował też tak zaniemogła, a po 

tygodniu już się przeniosła na łono Abrahama. 

Funkcjonariusz: (wystraszony) Co pan powie? Naprawdę? 

Trzebiatowska: Tak, tak! A zaraz po niej dwie jej siostry. 

Kohn: I trzech parobków. 

Trzebiatowska: Z takim paskudztwem to nie ma żartów! 

Kohn: Tak, tak. Wojna sprzyja wszelkim zarazom. 

Funkcjonariusz: To my już pójdziemy. 

Funkcjonariusz: Ale jeszcze tu wrócimy i dokończymy rozmowę, panie... kelner. 

 



 

 

Funkcjonariusze wychodzą. 

 

Kohn: Niewiele brakowało. 

Trzebiatowska: Panie Keller, niech się pan, na litość boską, nie odzywa do obcych, bo jeszcze 

ktoś pana weźmie na Niemca. 

Keller: Ale ja jestem Niemiec. 

Trzebiatowska: Nikt nie jest doskonały. Ale teraz musi pan udawać Polaka – nazywa się pan 

Grzegorz Kalina i pochodzi pan ze Szczekocin. 

Keller: Kszekosz Kalina ze Szsze… szcze… Verfluchte! Das ist unmeglich! To za trudne! 

Trzebiatowska: Nauczy się pan. Niech pan tylko dużo ćwiczy, słucha pasażerów i powtarza. 

 

Przerywnik muzyczny 

 

 

Scena II: 

Kohn siedzi przy stoliku i czyta gazetę. Wchodzi Trzebiatowska. 

 

Trzebiatowska: I co tam pan ciekawego wyczytał? 

Kohn: Ogłoszono wyniki referendum. (Czyta na głos) W referendum wzięło udział ponad 90% 

uprawnionych. Przytłaczająca większość obywateli zagłosowała 3xtak” 

Trzebiatowska: (ironicznie) Co też pan? Kto by się spodziewał? 

Kohn: (Czyta dalej) Pierwszy kongres ONZ... O, to ciekawe: „w Tuchomiu, to całkiem blisko, 

powstał Objazdowy Teatr Marionetek. Założyło go dwoje artystów - Tadeusz i Elżbieta 

Czaplińscy”. 

Trzebiatowska: Może kiedy do nas przyjadą. Byłoby miło. 

Kohn: Oho! „7 maja 1946 roku, weszło w życie ustalenie Ministerstwa Administracji 

Publicznej i Ziem Odzyskanych o przywróceniu i ustaleniu nazw miejscowości” Od tej pory 

obowiązywać będą wyłącznie polskie nazwy. 

Trzebiatowska: Pokaż pan. (Chwilę czyta, po chwili woła) Panie zawiadowco! Panie Keller! 



 

 

 

Wchodzi Keller w mundurze kolejarskim 

 

Keller: Was ist los? 

Trzebiatowska: Czas na lekcję (uczbę). 

Keller: Znowu? Fraulein Czebiatoska, może dzisiaj zrobimy wolne? 

Trzebiatowska: Nie ma mowy, jeśli chce pan być dalej zawiadowcą, musi się pan nauczyć 

polskich nazw. 

 

Trzebiatowska rozwija mapę Pomorza. Pokazuje wskaźnikiem nazwy, które Keller usiłuje 

powtórzyć. 

 

Trzebiatowska: Tczew. 

Keller: Tszef 

Trzebiatowska: T-cz-e-w 

Keller: Czczef 

Trzebiatowska: No dobra, to może coś łatwiejszego. Pruszcz. 

Keller: Prucz… Prusz… Pruść 

Trzebiatowska: Kościerzyna. 

Keller: Was??? 

Trzebiatowska: Ko-ście-rzy-na 

Keller: Kos-cjer-ci…na 

 

Można się jeszcze trochę pobawić tymi nazwami: Męcikał, Pelplin i inne łamacze języka. Można 

też wciągnąć w zabawę widzów. W końcu Keller nie wytrzymuje. 

 

Keller: Donnerwetter! Verfluchte Sprache! Kto wymyślił takie nazwy? 

Trzebiatowska: To wyście powymyślali, a te są przynajmniej bardziej podobne do naszych – 

kaszubskich. Ale jak się pan złości, to zaraz pan lepiej mówi po polsku. To co, powtóreczka? 



 

 

Keller: Nein!!!!! 

Trzebiatowska: Panie zawiadowco, niech się pan nie zniechęca. Idzie panu coraz lepiej... 

 

Z megafonów słychać komunikat: 

 

Uwaga, uwaga! Pociąg osobowy, o nazwie „Piękna nasza Polska cała; Piękna, żyzna i 

niemała”, z Przemyśla do Szczecina przez Rzeszów, Tarnów, Kraków, Katowice, Wrocław, 

Poznań, Warszawę i Bóg jeden wie co jeszcze, wjedzie na tor przy peronie drugim. Podróżni 

oczekujący na ten pociąg proszeni są o odsunięcie się od toru i zachowanie ostrożności. 

 

Keller: (z wyraźną ulgą) So, ich must arbeiten. Praca wzywa. Dokończymy później Fraulein 

Czebiatoska. 

 

Keller i Kohn wychodzą. Słychać odgłos nadjeżdżającego pociągu. Po chwili głos Kellera 

„Odjaaaazd” i odgłos oddalającego się pociągu. Do bufetu/poczekalni wchodzi elegancka pani 

– Poznanianka, za którą drepcze Kohn z walizkami. Za nimi wchodzi Lwowiak – typowy batiar 

– kaszkiet, apaszka, kraciasta marynarka – elegancik z przedmieścia. Do tego Góral i Góralka 

z tobołami. 

 

Trzebiatowska: A niech to purtk! Tyle ludzi i gwes (na pewno) wszyscy głodni. Panie 

zawiadowco, pomoże mi pan? Sama nie dam rady. 

Keller: Naturlich. Was zoll ich machen? Co mam robić, fraulein Czebiatoska? 

Trzebiatowska: Niech pan weźmie zamówienia od ludzi… 

Keller: Ale przecież moj polski… Sama pani mówiła żebym nie rozmawiał z ludźmi dopóki 

się nie nauczę. 

Trzebiatowska: To niech pan nie rozmawia, tylko słucha i zapisuje. Wystarczy jak pan spyta 

„co podać?” 

Keller: Co podać? 



 

 

Trzebiatowska: No i pięknie. Przy okazji nauczy się pan nowych, polskich słówek. No już, 

rukcuk. Panie Kohn, chodź pan ze mną do kuchni – pomoże mi pan myć stetczi. 

Kohn: Co? Myć statki??? 

Trzebiatowska: No, tak – talerze, kubki, szklanki… 

Podróżni rozsiadają się przy stolikach. Trzebiatowska za bufetem wyciera talerze, które 

przynosi Kohn. Keller podchodzi kolejno do poszczególnych gości. 

 

Keller: Co podać? 

Poznanianka: Macie szagówki? 

Keller: (krzyczy w stronę bufetu) Mamy szagówki?! 

Trzebiatowska: A co to? 

Keller: A co to? 

Poznanianka: Takie… takie jakby kluski… cięte na szagę. 

Keller: Kluski cięte na szagę!!! 

Trzebiatowska: Na co cięte?! 

Keller: Na co cięte? 

Poznanianka: Na szagę… znaczy się na ukos. 

Keller: Na ukos cięte!!! 

Trzebiatowska: Aha, chodzi o kopytka! To nie mamy!!! 

Keller: To nie mamy. 

Poznanianka: Trudno. To proszę zwykłe pyry. To na pewno macie. Najlepiej z gzikiem. 

Keller: (notując) Pyry z gzikiem. 

 

Keller przechodzi do Górala i Góralki, a Lwowiak podchodzi do bufetu i mizdrzy się do 

Trzebiatowskiej. Rozmowy mogą się odbywać symultanicznie – zależy od decyzji reżysera i 

zaawansowania zespołu. 

 

Keller: Co podać? 

Góral: Witojcie. A jakie tu, panocku, mocie nojlepse kęsiwo? 



 

 

Kellet: Was? 

Góral: A takiego jodła to nie znom. 

Góralka: Stasek, nie salej, psecie wis, ze dudków mamy mało. 

Góral: Dobze juz, dobze, babo. (Do Kellera) Dejcie mi, Panocku luby, rzepy 

Góralka: Oj stary, stary! Przeca nie jesteś u siebie na Orawie – jak tu powiesz, ze kces rzepy 

to ci jakom ribę dadzom. (Do Kellera) Dejcie nom, panie gazdo, grule. 

Góral: Hej, grule, dyć z jakom omastom. Moze być spyrka. 

Keller: (Notując) Grule z omastą. 

 

Trzebiatowska i Lwowiak przy bufecie 

 

Lwowiak: Rumciuciumciu szanowny pani… 

Trzebiatowska: Że co? 

Lwowiak: Rączki całuję. 

Trzebiatowska: Aha. Dobri dzeń. 

Lwowiak: Kokeszko Walery, majster hydraulik, do usług szanowny pani. 

Trzebiatowska: (Zmieszana) Trzebiatowska… Hanna… bufetowa…Szanowny pan raczy coś 

zjeść? 

Lwowiak: Pani Hanulko złota, oj, chętnie bym co zjadł, bo z pięknych rączek pani, to zapewne 

wszystko jest apetytne jak małmazyja jaka, ale niestety, po ty rajzie jakiś taki bojojkit jezdym, 

- kaluch mnie boli i jak by mnie kto na ament zakorkował –nu, ni jak się wychichlać… Oj, pani 

Hanulka wybaczy, że ja tak głupio gadam, pięknych uszek nie uszanowawszy. 

Keller: (wyraźnie zdenerwowany umizgami Lwowiaka) Przepraszam, ta pani jest zajęta. 

Lwowiak: A cuś pan taki sztywny jak koci ogon? Kąsam ja te kawałki – zajęta, znaczy zajęta. 

Nie trza mi tego dwa razy ibercajgować. Nie mam ja w zwyczaju pchać się między wodkie a 

zakąskie. Uszanowani. (Odchodzi od bufetu) 

Trzebiatowska: A zamówienie? 

Lwowiak: No tak… To może da mnie pani Hanulka jedno całuskie. 

 



 

 

Keller odwraca się wkurzony w jego stronę. Trzebiatowska „pali buraczka” 

 

Trzebiatowska: (kokieteryjnie) Panie Kokeszko, na to to chyba trochę za wcześnie. 

Lwowiak: No to jedną barabolkę, ale nie za dużą. Odchodząc, do siebie) Za wcześnie… na 

kromkie chleba? Dziwne ludzie na tym Pomorzu. 

Trzebiatowska: (do Kellera) Panie Keller, co pan miał na myśli, kiedy pan mówił, że jestem 

zajęta? 

Keller: Jak to? Sama Pani mówiła, ze ma pani dużo pracy. 

Trzebiatowska: (Zawiedziona) Ach, pan o tym. No, nic. Niech pan pokaże ten cedel. Co pan 

tam zapisał? „Pyry z gzikiem… grule z omastą...” Co??? A ten jeszcze jakąś barabolke sobie 

zażyczył! Skąd ja teraz takie frykasy wezmę? Przecież ruscy wszystko zabrali! Oj, bieda! 

 

Na lamenty Trzebiatowskiej nadbiega Kohn 

 

Kohn: I o cóż tyle krzyku, pani Haniu. Proszę mi pokazać tę kartkę. Nie ma się co martwić. 

Ziemniaki pani ma? 

Trzebiatowska: Bulwy? No pewnie, że mam. 

Kohn: To najważniejsze jest. Co jeszcze pani ma? 

Trzebiatowska: Gronk smiotany, trocha glomzy i trze łeżki szmultu. To wszetko 

Kohn: Czyli mamy śmietanę, twaróg i smalec – niczego więcej nam nie trzeba. Tej paniusi da 

pani talerz ziemniaków, a na to trochę twarogu ze śmietaną, posypie to pani szczypiorkiem i 

solą i będzie cymes. Goralom ziemniaki ze smalcem – ale dobrze żeby były tam skwarki, a 

temu batiarowi ze Lwowa jednego ziemniaczka, najlepiej w mundurku. 

Trzebiatowska: I to wszystko? Skąd pan to wiedział? 

Kohn: Do Łodzi przyjeżdżali ludzie z całej Polski, to się człowiek naoglądał i nasłuchał. 

Trzebiatowska: Dziękuję, panie Kohn. Już lecę naszykować. 

Keller: Jak ja się mam nauczyć polskiego, jak wy sami nie rozmiecie jeden drugiego? 

 

W międzyczasie Lwowiak podchodzi do Poznanianki. 



 

 

 

Lwowiak: Szanowna pani pozwoli, że się przysiądę. Kokeszko Walery, mistrz hydraulik, do 

usług szanownej pani. 

Poznanianka: Janina Ratajewska, bardzo mi miło. 

Lwowiak: Szanowna pani taka eligancka dama, zapewne uczycielka, albo doktorka. 

Poznanianka: Blisko – jestem lekarzem weterynarii. Mam objąć posadę w pobliskim pegeerze. 

Lwowiak: Mamunciu złota! Nie może to być! Ja też przyjechał do roboty w pegeer! My tera 

będziemy kulegi z pracy. 

Góralka: Słysys Stasek, jaki ten świat mały? My też do tego pegereru, cy jak tam! 

Poznanianka: Doprawdy? 

Góral: Hej! Tydzień temu zawołał mnie nacelnik gminy i gada: „Towazysu Bahleda, macie 

bojowe zadanie. Pojedziecie na Pomoze jako juhas-inśtruktor. Bedziecie ucyć ceprow jak sie 

łowce hoduje. 

Poznanianka: A ja te pańskie owce będę leczyć. A propos leczenia (do Lwowiaka), niechcący 

podsłuchałam pańską rozmowę z bufetową. Myślę, że mogę panu pomoc. (wyjmuje fiolkę z 

proszkiem) To bardzo dobry środek na przeczyszczenie... dla koni. Proszę zażyć poł szczypty, 

a gwarantuję, że zaparcie zniknie jak ręka odjął. Tylko niech pan weźmie naprawdę odrobinkę, 

to bardzo silny lek. 

Trzebiatowska: Pyry z gzikiem raz!!! Grule ze spyrką dwa razy!!! I barabolka dla szanownego 

pana. 

 

Pasażerowie kolejno podchodzą i zabierają swoje dania. 

 

Poznanianka: Akuratny gzik! Czy pani przypadkiem nie jest też z Poznania? 

Trzebiatowska: A gdzież tam. Ja tutejsza, z dziada pradziada. 

Lwowiak: Znaczy… niemiaszka? 

Trzebiatowska: Nie, Kaszubka. Byliśmy tu grubo przed Niemcami. 

Lwowiak: A, to przepraszam. Nie chciał ja pani szanowny urazić. 

Trzebiatowska: Nie obrażam się, bo ja porządnych Niemców też poznałam. 



 

 

Lwowiak: Nie może to być. 

Trzebiatowska: A jednak. Nawet na tej stacji, był taki jeden zawiadowca. Bardzo dobry 

człowiek. Dla niego liczył się człowiek i nie ważne Niemiec, czy Kaszub. Żyda z transportu 

uratował i ukrywał na stacji. 

Kohn: To prawda. Wspaniały człowiek. 

Trzebiatowska: A jaki szekowny, ze świecą takiego drugiego szukać. 

Poznanianka: I gdzie on teraz jest? 

Trzebiatowska: No… 

Wpada przerażony Keller. 

Keller: (w przerażeniu zapomniał o obecności innych pasażerów) Fraulein Czebiatoska! Hilfe! 

Idą ci dwaj! Muszę się ukryć! 

 

Następuje „farsowa” scena ukrywania Kellera. Zakłada na głowę abażur z lampy itp. Im 

głupsze pomysły tym lepiej w końcu zostaje uformowany w fotel. Trzebiatowska nakrywa go 

kocem lub serwetą i rozsiada się na nim. Wchodzą Funkcjonariusze. 

 

Funkcjonariusz: Dzień dobry obywatelko. Chcieliśmy rozmawiać z zawiadowcą stacji. Mamy 

nadzieję, że już wyzdrowiał. 

Trzebiatowska: Wyzdrowiał, ale… 

Kon: Wyjechał w interesach. 

Trzebiatowska: Tak… w interesach… dopiero co wyjechał. 

Funkcjonariusz: A to ci pech. 

Trzebiatowska: Prawda? 

Funkcjonariusz: Ale to nic. Zaczekamy na niego. 

Kohn (lub Trzebiatowska): Ale kto wie, kiedy wróci?...Na pewno późno wróci. 

Funkcjonariusz: Nie szkodzi. Mamy czas. Posiedzimy, napijemy się herbatki. 

Trzebiatowska: Nie ma arbaty. Ruskie wszystko za…. zabrały. 

Funkcjonariusz: Chcecie powiedzieć, obywatelko bufetowa, że żołnierze sojuszniczej armii 

zabrali wam herbatę? 



 

 

Kon: Ależ skąd?! Pani bufetowa chce powiedzieć, że poczęstowała bohaterskich żołnierzy 

braterskiej Armii Czerwonej herbatą. Ale jak dobrze poszukamy, to na pewno coś się znajdzie. 

Prawda pani Haniu? 

Trzebiatowska: (wciąż siedząc na Kellerze udającym fotel) Może by się i znalazło, ale nie 

mogę wstać. Podagra. 

Kon: A, no tak. To ja pójdę zaparzyć herbatki dla panów władzy. 

 

W trakcie powyższej rozmowy można dodać jakieś gagi, np. kichający fotel itp. Kohn wychodzi, 

Trzebiatowska siedzi na Kellerze, a pozostali rozmawiają między sobą półgłosem: 

 

Góral: Az mnie ciupaga świezbi. Zara ździelę jednego z drugim bez łeb… 

Lwowiak: Spokojnie. Mnie też ręka świeżbi żeby ich skaczać na kwaśne jabłko, ale moglibymy 

tylko większy bidy narobić. Tu trza sprawę dyplumatycznie załatwić. Pani doktor, pani da tego 

proszku dla koni, co mi pani o nim mówiła. 

 

Poznanianka podaje dyskretnie fiolkę. W tym samym czasie wchodzi Kon z herbatą. 

 

Lwowiak: Nie uwierzycie ludziska com ja znalazł na peronie! Cukier i to prawdziwy, nie żadna 

sacharoza. Musi niemiaszki pogubili jak uciekali. 

Funkcjonariusz: Cukier? Może z przemytu? A może wy jesteście spekulant! 

Lwowiak: Ja??? Ta, skaż mnie Bog. Trofiejny, poniemiecki, słowo honoru. 

Funkcjonariusz: Tak czy owak, konfiskujemy. 

Lwowiak: Jak władza ludowa grzecznie prosi, to oddaję i smacznego życzę. 

 

Funkcjonariusze wsypują całą zawartość do herbaty. Piją. Po chwili wybiegają w panice. 

Wszyscy wybuchają śmiechem. 

 

Trzebiatowska: Już pan może wyjść, panie Keller. 

Keller: Dziękuję. Dziękuję Wam wszystkim. 



 

 

Lwowiak: Ni ma za co. Dobry z pana człowiek, panie zawiadowco, chociaż Niemiec. 

Trzebiatowska: Nikt nie jest doskonały. 

 

Rozchodzą się. Przerywnik. 

 

 

 

Scena III 

Keller wczyta na głos. Kohn i Trzebiatowska mogą się też kręcić zajęci swoimi sprawami. 

 

Keller” „Litwo, Ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie/ Ile cię cenić trzeba, ten tylko się dowie,/ 

Kto cię stracił/ Dziś piękno… pięknoszcz…piękność twą w całej ozdobie… 

Wchodzi Lwowiak. 

 

Lwowiak: Moi uszanowani panu zawiadowcy! 

Keller: Dzień dobry. O, dobrze, że pana widzę panie Walery. Może pan mi wytłumaczy, bo 

czegoś tu nie rozumiem. 

Lwowiak: Chętnie panu wszystko objaśnię. Którego słowa szanowny pan nie rozumie? Pewnie 

ta dzięcielina albo świerzop. Pan si nie martwi – nikt tego nie rozumie. 

Keller: Nie, nie chodzi o słowa. 

Lwowiak: To o co? 

Keller: Mickiewicz to wasz polski wieszcz, prawda? 

Lwowiak: Ta joj! Oczywizda sprawa, a „Pan Tadeusz” to nasza narodowa epupeja! 

Keller: To dlaczego pisał, że Litwa to jego ojczyzna? 

Lwowiak: Noo, bo on był Litwin. 

Keller: Ale przecież pisał po polsku. 

Lwowiak: Bo on był taki… polski Litwin. Znaczy… mówił i pisał po polsku, ale urodził się 

na Litwie. 

Kohn: (wtrącając się do rozmowy) Na Białorusi. 



 

 

Lwowiak: Że jak? 

Kohn: Nowogrodek leży na Białorusi. 

Keller: Czyli wasz najważniejszy narodowy poeta był Litwinem z Białorusi? 

Lwowiak: Gadamy jak Dońcio z Kobyłą w błocie. Ta, ja już nie wiem jak mam to panu 

ibercajgować. O! Mam! Panie Kohn, pan jesteś… starozakonny, znaczy…Żyd 

Kohn: (ironicznie) Oj gewałt! Jak pan na to wpadłeś? 

Lwowiak: Ale jest pan Polakiem, czy nie? 

Kohn: Oj, panie Walery. Po co pan takie pytania zadajesz? Chcesz pan, żebym pana znielubił? 

Oczywiście, że jestem Polak. 

Lwowiak: Widzisz pan, panie zawiadowco. Skoro pan Kohn może być jednocześnie Polakiem 

i Żydem, to co to za problem dla wielkiego Mickiewicza, żeby być jednocześnie Polakiem i 

Litwinem? Zresztą pan już też jesteś prawie Polak, chociaż Niemiec. 

 

Zapowiedź przez megafon: Pociąg specjalny „Wisła” z Ustrzyk Dolnych przez Przemyśl, do 

Szczecina wjedzie na tor przy peronie pierwszym. 

 

Keller: Muszę lecieć, na peron. 

 

Słychać odgłos nadjeżdżającego pociągu. Głos Kellera „Odjazd!” i odgłos odjeżdżającego 

pociągu. Wchodzi Jur – Ukrainiec, z tobołami. 

 

Jur: Dobroho ranku! 

Trzebiatowska: A, dzień dobry, dzień dobry. Niech pan siada. Na pewno pan głodny po długiej 

podroży. 

Jur: Oj, tak. Ale tam mnie czekaje moja drużyna i diti. Zaraz wracam. 

 

Jur wychodzi 

 

Lwowiak: Chyba nie chce mu pani pumagać? 



 

 

Trzebiatowska: A to niby czemu? 

Lwowiak: To „fiedka”. 

Trzebiatowska: Kto? 

Lwowiak: No, Ukrainiec. 

Trzebiatowska: I to ma być powód? Wie pan co, panie Walery, wstydziłby się pan takie 

głupoty mówić. Naprawdę. 

Lwowiak: Takie jak on pewnie tera mieszkajo w moim domu, we Lwowi. 

Trzebiatowska: Tym bardziej. Sam pan wie jak to jest, kiedy się straci własny checz, a to nie 

on panu go odebrał. Już jeden taki był, w ząbek czesany, co dzielił ludzi na lepszych i gorszych 

i nic dobrego z tego nie wynikło. A na tej stacji jest miejsce dla wszystkich. 

Lwowiak: Co racja to racja. I jak się tu z panią nie zgodzić – panna Hanulka, nie dość że ładna 

to jeszcze mądra. 

Trzebiatowska: Niech mi tu pan Walery nie słodzi. Ja muszę jedzenie szykować – sam pan 

słyszał, że ten chłop, z całą drużyną przyjechał. Kiszkę mam ze świniobicia, to im zagrzeję. 

 

Wchodzi Jur z żoną - Iriną i dziećmi. Ilość dzieci dowolna – pozostawiam to do decyzji reżysera 

i możliwości obsadowych. Wszystkie kwestie wypowiadane przez dzieci będę opisywał 

„Dziecko”, ale reżyser może je rozbić na dwie osoby. 

 

Jur: Os’ i my 

Trzebiatowska: A gdzie reszta? 

Jur: Jaka reszta? My wsi 

Trzebiatowska: A gdzie ta drużyna? 

Jur: Tut, moja drużyna… znaczy, żona. 

Trzebiatowska: Aha! Białka! Teraz rozumiem. Tak, czy owak, siadajcie, zaraz podam 

jedzenie. 

Kiszka świeżutka, pachnąca, palce lizać… 

Irina: Czujesz Juraszka? Lachy jidiat kiszki. 

Jur: Dykij narod. 



 

 

Dziecko: Ja ne choczu! Ja ne budu jisty kiszki! 

Trzebiatowska: Co za wybredni ludzie. 

Lwowiak: Uni pomysleli, że panna Hanulka chce im kota zaserwować. 

Trzebiatowska: Że co? 

Lwowiak: Po ichniemu Kiszka to kot, a tak kunkretnie kotka. 

Trzebiatowska: (Do Ukraińców) Ależ nie, to kiszka… znaczy jelitko... nie z kota, 

wieprzowe… z kaszą. 

Jur lub Irina: My rozumiemo, ale może daty nam szost insze. 

Trzebiatowska: Mam jeszcze tylko pierożki. 

Dziecko: Pyriżky! Tak! Mama, tata, ja choczu pyriżky 

Trzebiatowska: To już przynoszę, jeszcze są gorące. (wybiega) 

Irina: Dywni ludy. 

Jur: My zwyknemo. 

 

Trzebiatowska wnosi michę pierogów. 

  

Trzebiatowska: Proszę, są pierogi! 

Dziecko: Ce nie pyriżky! 

Trzebiatowska: Jak to nie? A co? 

Irina: Wareniki 

Jur: U nas pirohy szo insze… sołodkie…  jak to po polsku… 

Lwowiak: Ciastka. 

Trzebiatowska: A skąd ja wam terǒzku kuch wezmę? 

Lwowiak: Ja zara wiedział, że z nimi będo jaki problemy. 

Jur: Bez problem. My budemy jist waszy… pierohi. 

Irina: Tak, tak. Wyhljadajut duże smaczno. Prosto… jest u nas newelyka problema. 

Lwowiak: A nie mówił ja? 

Trzebiatowska: Panie Walery, sztel! (do Ukraińców) Jaki problem? 



 

 

Jur: Nemaje hroszej…pieniędzy. Ale my możemy daty wam trochu owocziw. U nas jich 

bahato. 

Trzebiatowska: Owoce? A jakie? 

Żona: Napryklad harbuz. 

Trzebiatowska: Arbuz?! Święci pańscy! Toć ja arbuza ostatnio przed wojną widziałam! 

Wspaniale. 

 

Ukraińcy wyciągają z tobołków dynię 

 

Jur: Os’ harbuz. 

Trzebiatowska: Przecie to nie arbuz, tylko dynia. 

Jur: Po naszomu – harbuz. 

Lwowiak: (śmiejąc się) Nu i masz babo harbuz! 

Trzebiatowska: A macie jakieś inne owoce? 

Żona: Tak, zwyczajno: morkwa, petruszka, kapusta… 

Trzebiatowska: Ale to nie owoce, tylko warzywa. 

Jur: Po naszomu – owoczi. 

Trzebiatowska: No dobrze, warzywa w kuchni też się przydadzą. Jakoś się dogadamy… mam 

nadzieję. 

 

Ukraińcy zabierają się do jedzenia. W tej chwili wchodzą Funkcjonariusze. 

W scenariuszy rozmową z nimi „obarczyłem” Lwowiaka, ale reżyser może tu dać kogokolwiek, 

byleby to była postać z poprzedniej sceny, czyli taka która zna problem Kellera. 

 

Funkcjonariusz: Dzień dobry. My do obywatela zawiadowcy. 

Trzebiatowska: Może… herbatki? 

Funkcjonariusz: Nie!.. Nie, dziękujemy, obywatelko bufetowo. 

Lwowiak: Ta joj! Jak dobrze, że panowie, pardonsik, OBYWATELE władza już są! Na 

zapewne w sprawie tego złota. 



 

 

Funkcjonariusz: Jakiego złota? 

Lwowiak: Taż przecież poniemieckiegu. Tegu, co to jest w ogródku Woźniaków 

zaszpuntowane. 

Funkcjonariusz: A wy skąd to wiecie, hę? 

Lwowiak: No… z pewnego źródła… znaczy…ludziska tak bałakają. Dość na tym, że Woźniak 

już zaczął kopać, ale nic jeszcze nie znalazł. 

Funkcjonariusz: I bardzo dobrze, że nie znalazł, bo to jest dobro kolektywne. Idziemy! 

Wybiegają. Po chwili jeden wraca 

Funkcjonariusz: Obywatelko bufetowo, macie łopatę i kilof? 

Trzebiatowska: Na końcu peronu po lewej! 

Funkcjonariusz: Rekwirujemy. Wybiega 

Trzebiatowska: I co pan narobił panie Walery. Teraz Woźniakowie będą mieli kłopot. 

Lwowiak: Wręcz odwrotnie. Wczoraj mi si Woźniak żalił, że ma cały ogród do przekopania, 

ale nijak nie może, bo go co w krzyżu łupie. To tera będzie miał cało brygadę do przekopania. 

Trzebiatowska: Jak pan coś wymyśli, panie Walery. 

 

Koniec sceny, przerywnik muzyczny (pieśń ukraińska?) 

 

Scena IV. 

To samo miejsce, ale na widocznym miejscu widnieje duża plansza „Jadłospis”, na której 

widnieje: 

Ziemniaki - 2,50zł 

Bulwy kaszubskie – 2,50zł 

Pyry poznańskie – 2,50zł 

Grule góralskie – 2,50zł 

Barabolki lwowskie – 2,50zł 

Kartoplja ukraińskie – 2,50zł 

Kohn i Keller (a może kto inny), wnoszą staroświecki radioodbiornik, np. „Tatry” 

 



 

 

Na sali zgromadzeni są różni goście, którzy dotychczas się przewinęli. Ukrainka może 

asystować Trzebiatowskiej przy bufecie (jako pracownica). Wszyscy są zachwyceni nowym 

nabytkiem. Jeśli to istotnie będzie radio „Tatry” to Góral może skomplementować nazwę 

„Piknie się nazywo to radyjo”. Słychać głosy „ot, nowoczesność w domu i zagrodzie”, „Tera 

to my będziem swiatowe (Lwowiak)” itp.. W końcu ktoś inicjuje: „Panie zawiadowco, włącz 

pan tego graja – posłuchamy co się dzieje na świecie”. Keller włącza odbiornik, kręci gałkami, 

słychać trzaski, jakąś ruską, ludową muzyczkę (Kalinka?), w końcu głos spikera: 

 

„Ludność czechosłowackich wsi i miasteczek entuzjastycznie powitała sojusznicze wojska 

państw Układu Warszawskiego, w tym jednostki Ludowego Wojska Polskiego”. 

 

Lwowiak: Entuzjastycznie, jasne. Jak psy dziada na wąskiej ulicy. Kręć pan dalej. 

 

Znowu trzaski i fragmenty przemówienia Gomułki z 19 marca 1968. Trzeba będzie trochę 

przyciąć, żeby wybrać esencję, bo całe przemówienie trwa kilka minut. 

 

„W wydarzeniach, jakie miały miejsce, aktywny wzięła część młodzieży akademickiej 

pochodzenia lub narodowości żydowskiej (…) Rodzice wielu z tych studentów zajmują, mniej 

lub bardziej odpowiedzialne, a także wysokie stanowiska w naszym państwie. Czy w Polsce są 

żydowscy nacjonaliści, wyznawcy ideologii syjonistycznej? Towarzysze, na pewno tak, 

odpowiadamy! (…) Nie ulega wątpliwości, że ta kategoria Żydów, obywateli polskich, 

uczuciowo i rozumowo, nie jest związana z Polską, lecz z państwem Izrael. (…) Przypuszczam, 

że ta kategoria Żydów, prędzej czy później opuści nasz kraj...” 

https://www.youtube.com/watch?v=livaHrj2kg4 

 

W trakcie przemówienia wszyscy z konsternacją patrzą na Kohna. Ktoś wyłącza odbiornik. 

 

Ktokolwiek: Niech pan tego nie bierze do siebie, panie Kohn. Pogadają, pogadają i wszystko 

wróci do normy. 

https://www.youtube.com/watch?v=livaHrj2kg4


 

 

Kohn: Oj, gewałt. A czy to nie jest norma? Zawsze tak było, jak bieda, to się szuka winowajcy. 

A kto się lepiej nadaje na winowajcę od Żyda? 

Trzebiatowska: (Chcąc rozładować atmosferę) A jaka tam bieda? Niech pan spojrzy na 

jadłospis – ile pozycji. 

Ktoś inny: A znacie to? Dzwoni Breżniew do Gomułki: „Słuchajcie, towarzyszu, podobno tam 

u was w teatrze była jakaś sztuka antyradziecka”. Gomułka odpowiada: „Tak, Dziady 

Mickiewicza. Ale już zabroniliśmy ją grać”. „A reżyser?” - pyta Breżniew. „Zwolniony z 

pracy” – odpowiada Gomułka. „A autor, ten…jak mu tam… Mickiewicz?” „Nie żyje” - mówi 

Gomułka, a Breżniew na to „Toście już trochę przesadzili, towarzyszu”. 

 

Zebrani wybuchają śmiechem, głosy „a, to dobre” A to znacie? Jechali Polak, Czech i 

Rusek...”. 

Wchodzą funkcjonariusze. Znowu konsternacja. Trzebiatowska próbuje ukryć Kellera. 

 

Keller: Daj spokój Haniu, przecież ja już mówię jak rodowity Polak. (Do funkcjonariuszy) 

Witam panów. Jestem do dyspozycji. 

Funkcjonariusz: My, tym razem, nie do was. 

Funkcjonariusz: (wskazując na Kohna) My do tego obywatela. 

 

Funkcjonariusze biorą Kohna na stronę, wręczają mu jakiś papier. Kohn wychodzi do innego 

pomieszczenia, a Funkcjonariusze opuszczają stację. Poruszenie zebrani mówią między sobą: 

„Czego oni mogą chcieć o niego?”, ”Taki porządny człowiek”, „A ile wycierpiał”. 

Po chwili wychodzi Kohn z walizką. 

 

Trzebiatowska: Co to znaczy, panie Kohn? 

Kohn: Każą mi wyjechać. 

Trzebiatowska: Wyjechać? Dokąd? Przecież tu jest pana tatczezna. 

Kohn: Mowią, że do Izraela. 

Góral (lub Góralka): I co pan tam bedzies robił? Wielbłądy pasał? 



 

 

Kohn: Przed wojną byłem krawcem. Po wojnie bagażowym, to tera mogę i pasać. 

Lwowiak: Ale przecie mieli wyganiać syjonistow, a pan nie jest żaden syjonista, tylko Polak, 

sam pan mówiłeś. 

Kohn: A pan jesteś wielbłądem? 

Lwowiak: Nu, nie? 

Kohn: A jak pan to teraz udowodnisz? 

 

Głos z megafonu: „Pociąg osobowy z Polin do Bóg wie gdzie, wjedzie na tor przy peronie 

pierwszym.” 

 

Kohn: Na mnie już pora. 

 

Keller bierze walizkę Kohna. 

 

Kohn: No co pan, szefie? 

Keller: Panie Kohn, dwadzieścia lat, z okładem, nosił pan walizki na mojej stacji, to pozwoli 

pan, że tym razem ja panu poniosę. 

Kohn: Żegnajcie. 

Trzebiatowska:Do zobaczenia, panie Kohn. Do zobaczenia. 

 

Kohn wychodzi. Słychać odgłos pociągu. 

Przerywnik muzyczny: https://www.youtube.com/watch?v=XopyZtLrcnQ 

 

 

Scena V - Epilog: 

Czasy dzisiejsze. W scenografii mogą się pojawić pewne współczesne elementy, ale bez 

przesady. 

Na scenie wszyscy nasi bohaterowie. Mogą siedzieć przy stolikach. Trzebiatowska za bufetem 

„walczy” z kasa fiskalną lub laptopem. 

https://www.youtube.com/watch?v=XopyZtLrcnQ


 

 

 

Trzebiatowska: Irina! Pomóż, kochana, bo mi się znowu system zawiesił. 

 

Głos z megafonu: „Pociąg Intercity z Katowic do Słupska...” Odgłos super szybkiego pociągu 

zagłusza resztę komunikatu. „...prosimy odsunąć się od toru i zachować ostrożność” 

 

Keller: Od czasu jak wprowadzili te ekspresy, tu już nic się na naszej stacji nie zatrzymuje. 

 

Wchodzą funkcjonariusze. Ich prochowce są brudne i podarte a kapelusze pogniecione. 

 

Funkcjonariusz: Pani Trzebiatowska… 

Trzebiatowska: Keller-Trzebiatowska 

Funkcjonariusze: Szefowa wybaczy. Nie znalazła by się jakaś robota? Może coś trzeba 

pomoc? 

Trzebiatowska: Nie wstyd wam tu przychodzić? 

Funkcjonariusz: Przecież szefowa wie, że już od dwadzieścia lat minęło, jak nam zakład pracy 

zlikwidowali. 

Keller: Daj spokój, Haniu. (do funkcjonariuszy) Macie szczęście, jest robota – trzeba wnieść 

przesyłkę z peronu, a jak wiecie, bagażowego już nie mamy. 

Funkcjonariusz: Dziękujemy, panie zawiadowco kochany. (Wychodzą) 

Poznanianka (albo kto inny): Dziwię się, panie zawiadowco, że im pan odpuścił. Tyle krwi 

ludziom napsuli. Panu i panu Kohnowi. 

Keller: Pani Ratajewska, ktoś mądry kiedyś powiedział, że gdyby wszyscy trzymali się zasady 

„oko za oko” to ludzkość już dawno byłaby ślepa i bezzębna. A pewna piękna i mądra kobieta 

powiedziała, że na tej stacji znajdzie się miejsce dla każdego. (do Trzebiatowskiej) Prawda, 

Haniu? 

Trzebiatowska: I za to cię kocham, Oskarku. Ale co to za przesyłka? 

 

W tym czasie Funkcjonariusze wnoszą wielką pakę. 



 

 

 

Keller: Zobaczysz, zrobiłem nam prezent na rocznicę ślubu. 

 

Funkcjonariusze z Kellerem odpakowują spory nowoczesny (bądź względnie nowoczesny) 

telewizor. 

 

Keller: Najnowsza technologia. Poł kwazyliarda kanałów i połączenie z internetem. A może 

internatem? 

 

Keller włącza telewizor. Na ekranie fragmenty wiadomości – wojna w Afganistanie, uchodźcy 

przy białoruskiej granicy, w końcu wojna w Ukrainie i tłumy ukraińskich uchodźców. Przez 

chwilę panuje absolutna cisza. Dopiero po chwili ktoś ja przerywa. 

 

Ktoś: Co to się na tym świecie porobiło? 

Ktoś II: Tyle ludzi bez domów. 

Ktoś III: I co my z nimi zrobimy? 

Trzebiatowska: To co zwykle – ugościmy. Na tej stacji jest miejsce dla każdego. 

 

Piosenka finałowa 

KONIEC! 


