
BRODWINO W ŹRÓDŁACH 
Brodwino to osiedle wypełniające całą zachodnią część doliny 
Kamiennego Potoku. Otoczone jest stromymi brzegami doliny 
porośniętej lasem mieszanym, będącym częścią Trójmiejskie-
go Parku Krajobrazowego. W skład osiedla wchodzi obecnie 17 
dziesięciopiętrowych wieżowców, których budowa rozpoczęła 
się w I poł. lat 70. XX w. Inwestorem budowy była powstała je-
sienią 1957 r. Nauczycielska Spółdzielnia Mieszkaniowa, któ-
rej budynki powstawały w różnych częściach Trójmiasta. Ponad  
90% budynków spółdzielni znajdowało się jednak w Sopocie 
i tutaj też przeniosła się ona w kwietniu 1974 r. z Wrzeszcza. 
Pierwszą siedzibą zarządu spółdzielni był prawdopodobnie pa-
wilon w Kamiennym Potoku.

Po raz pierwszy nazwa Brodwino pojawia się w XIII-wiecz-
nych dokumentach, w tym w zapisie z 1283 r. sporządzonym 
przez księcia pomorskiego Mściwoja II, nadającego Sopot zako-
nowi cystersów w Oliwie. W pierwszej połowie XIV w. Brodwi-
no było samodzielną wsią, by od połowy XVI w. stać się częścią 
osady Sopot, leżącą na jej północno-zachodnim obszarze.
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Jak żeśmy się wprowadzili, nie było  

jeszcze pełnej infrastruktury.  

Były chodniki, sklep, gdzie dziś znajduje 

się Mercus, powoli powstawały pawilony, 

przedszkole było. Nie było ani jednego 

drzewa, a dzieci tam się bawiły. 



W XVIII w. porośnięty lasem świerko- 
wym teren Brodwina podzielony był 
między sopockie dwory. Sama nazwa  
pochodzi od słowa „brodzić”, czyli prze- 
chodzić przez rzekę brodem w miejscu 
płycizny, i odwołuje się do płynące-
go tu Kamiennego Potoku. W I poł. lat 
20. XX w. powstały drenażowe ujęcie 
wody dla dzielnicy, nazwanej od Ka-
miennego Potoku, zbudowane w la- 
tach 1922–1926, oraz ogrodnic-
two miejskie u zbiegu obecnych ulic  
W. Cieszyńskiego i O. Kolberga. 

W okresie powojennym na tere-
nie, gdzie znajduje się obecnie Szko-
ła Podstawowa nr 9, funkcjonowały 
także ogrodnictwa: pana Iwanowskie-
go, państwa Dawidowiczów, Paster-
naków i Januszewskich. Ostatnie za-
łożyła pani Maria Januszewska wraz 
z mężem. Oboje przybyli do Sopotu  
w 1957 r. ze Słupska i nabyli te grunty. 
Pierwszy dom państwo Januszewscy 
postawili w miejscu obecnego trans-

formatora na ul. O. Kolberga, stojące-
go między blokami 17 i 19. Dom ten 
użytkowali do 1972 r. Sąsiadem Ja-
nuszewskich był również prowadzący 
ogrodnictwo Mieczysław Iwanowski. 
Po drugiej stronie ulicy znajdowała 
się natomiast ferma lisów i nutrii Jana 
Kosickiego. Istniała ona w tej lokaliza-
cji do 1963 r., a następnie przeniesio-
na została na Bernadowo. W miejsce 
fermy przy ul. J. Malczewskiego prze-
niosło się ogrodnictwo pana Iwanow-
skiego. Stały tam dwa baraki otoczone 
drewnianym płotem. Trudno wskazać, 
jak długo pan Iwanowski prowadził 
swoje ogrodnictwo. Z początkiem lat 
70. tuż obok przeniosło się ogrodnic-
two pani Marii Januszewskiej. Właści-
cielka wraz dziećmi wybudowała tam 
w 1975 r. nowy dom. Ogrodnictwo 
pani Januszewskiej przez 30 lat było 
źródłem nowalijek dla mieszkańców 
osiedla, którzy dzięki niemu robili za-
kupy u „gospodarza”.

Poszukujemy zdjęć,  
wspomnień, dokumentów  
byłych oraz obecnych 
mieszkańców dzielnicy. 
Wszystkich, którzy chcieliby 
włączyć się w przygotowania  
do wystawy czasowej  
Muzeum Sopotu, zapraszamy 
do kontaktu poprzez muzealny 
profil FB, adres e-mailowy:  
sekretariat@muzeumsopotu.pl
lub pod nr. tel. 58 551 22 66.
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Tu niedaleko była taka polanka, jak się 

szło za mostek do lasu, i tam w lecie był 

tłum młodych matek i dzieci. Tam się 

spotykaliśmy co dzień z kanapkami,  

z piciem na tej polance. Przez kilka lat.  

BRODWINO – OGRODNICTWA I FERMY

W moim bloku powstał pierwszy sklep.  

Sklepik mały. W końcu ludzie musieli się  

jakoś zaopatrywać. Oczywiście były tam  

tylko najpotrzebniejsze rzeczy, ale były.  

Tu życie zaczęło się toczyć bardzo wcześnie.
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Przyczyną budowy osiedla na Brodwinie były szyb-
ko rosnące potrzeby mieszkaniowe. W Sopocie na 
początku lat 70. XX w. liczba mieszkańców miasta 
wynosiła 50 tys. osób. Ponieważ zabudowa miasta 
ograniczała powstawanie nowych inwestycji miesz-
kaniowych w Dolnym Sopocie, zdecydowano się na 
zabudowę Brodwina w oparciu o miejscowy plan za-
gospodarowania przestrzennego. Inwestor, czyli Na-
uczycielska Spółdzielnia Mieszkaniowa, odpowiadał 
m.in. za osiedla Przylesie przy ul. 23 Marca i Kamien- 
ny Potok oraz bloki przy ul. 20 Października. NSM była 
pod koniec 1974 r. największą sopocką spółdzielnią 
mieszkaniową. W latach 1971–1975 (IV plan pięcio-
letni PRL) planowano wybudowanie w Sopocie 1807 
mieszkań o powierzchni ponad 77 tys. metrów kwa-
dratowych. Za wykonanie inwestycji na Brodwinie 
odpowiadało m.in. Gdańskie Przedsiębiorstwo Bu-
dowlane. To ono latem 1974 r. rozpoczęło budowę 
kotłowni mającej służyć nowo budowanemu osiedlu. 
Od 1976 r. wznoszono bloki typu „gdańskiego” od 
numeracji 31 do 17 przy ul. O. Kolberga (numeracja 
wedle kolejności powstawania). Budynki stawiane 
przez GPB miały po 10 pięter, a dwa pierwsze bloki 
były już gotowe w czerwcu 1975 r., jednak nie nada-
wały się do zamieszkania, gdyż z winy podwykonaw-
cy, rzeszowskiego Instalu, nie była jeszcze gotowa 
kotłownia. W lipcu 1976 r. kotłownia już funkcjono-
wała, jednak MRN w Sopocie postulowała zwięk-
szenie jej mocy. W 1977 r. zbudowano kolejne bloki  

typu „gdańskiego”, zlokalizowane tym razem przy  
ul. W. Cieszyńskiego od numeru 18 do 10. Latem 
1975 r. przewidywano, że na Brodwinie zamieszka 
5,5 tys. mieszkańców.

Bloki budowane były z elementów prefabryko-
wanych. Ich produkcja odbywała się m.in. w Gdań-
skim Kombinacie Budowy Domów w Kokoszkach. 
Bloki typu „kokoszkowego” powstawały od 1976 r. 
przy ul. O. Kolberga 18–12 i od 1977 r. przy ul. O. Kol- 
berga 6–2. Montaż 4-klatkowego wieżowca w sta-
nie surowym zajmował około 3–4 miesiące. Tyle 
samo czasu pochłaniały kolejne prace, zanim budy-
nek przekazywany był inwestorowi. Na placu budo-
wy brodwińskich bloków wykorzystywano ówcze-
sne nowinki techniczne. Do nich należał m.in. włoski 
agregat tynkarski firmy Turbosol. Celem podjętych 
działań było szybsze tempo budowy domów. Pra-
cowano w systemie dwuzmianowym. Równolegle 
do budowy bloków wznoszono pawilon handlowy,  
a w 1976 r. miała stanąć szkoła.

Budowa osiedla Brodwino uwidaczniała wiele 
bolączek i braków gospodarki centralnie sterowa-
nej. Przestoje prac wynikały m.in. z nieterminowego 
dostarczania komponentów czy też oczekiwania na 
sprzęt techniczny ułatwiający pracę. Skutkiem tego 
były opóźnienia w oddawaniu budynków mieszkal-
nych. 

Władze miejskie miały na uwadze również bu-
dowę ulic prowadzących do Brodwina: Obodrzyców  

i J. Kraszewskiego. W 1975 r. wykonano ich podbu-
dowę asfaltową i przystąpiono do kładzenia asfaltu. 

Kierownikiem części budowy w 1975 r. był inż. 
Stanisław Tarnowy, a jego zastępcą Władysław Die-
ring, reprezentujący przedsiębiorstwo z gdańskich 
Kokoszek. Firma ta pod koniec 1975 r. zapewniała, 
że pierwsi lokatorzy wprowadzą się do ich budynków  
w I kwartale 1976 r. Wedle doniesień gdańskiej pra-
sy w połowie 1976 r. na Brodwinie w blokach zbudo-
wanych przez GPB i GKBD mieszkało już ok. 2 tysięcy 
lokatorów. Za i tak powolnym procesem wznoszenia 
bloków mieszkalnych nie nadążała kwestia budo-
wy infrastruktury osiedlowej. Pawilon handlowy był 
wówczas w stanie surowym, rozpoczęto pierwsze 
prace związane z budową przedszkola. Na osiedlu 
nie było nawet kiosku Ruchu.

W 1978 r. na osiedlu powstał Osiedlowy Ośro-
dek Usługowy Spółdzielczości Pracy. Wykonywał on 
zlecane mu przez mieszkańców prace remontowe 
w mieszkaniach, takie jak choćby tapetowanie ścian 
czy cyklinowanie parkietów. W czerwcu tego roku 
Wojewódzka Spółdzielnia zapraszała mieszkańców 
Brodwina na giełdę usług lokatorskich, która odby-
wała się w dniach od 6 do 9 czerwca w świetlicy NSM 
przy ul. Tatrzańskiej 19. Spółdzielnia przyjmowała 
zlecenia na usługi stolarskie, tapicerskie, malarskie, 
pralnicze i porządkowe. Poza tym oferowano także 
instalowanie anten telewizyjnych na I i II program TV 
(źródło: „Dziennik Bałtycki” nr 127 z 1978 r.).
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Mieszkanie było w kiepskim stanie  

– linoleum, które trzeba było zmieniać. 

Jako że pracowałam w Sanepidzie,  

to zrobiliśmy badanie i dowiedzieliśmy 

się, że coś z podłóg się wydobywa – jakaś 

chemia. Wykuli mi za szafką w kącie 

pokoju dziecięcego warstwę betonu, grubą, 

i zamontowali licznik, który wykazał 

ulatnianie się formaldehydu. Jedyną radą 

było wyprowadzić się, zedrzeć całą warstwę 

betonu, wylać na nowo, ale żeśmy z tego 

zrezygnowali, bo nie było takiej możliwości.

BLOKI
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Budynek przedszkola w stanie suro-
wym ukończono w grudniu 1977 r. 
Zgodnie z harmonogramem miał on 
być oddany do użytku 1 września  
1978 r., jednak prace wykończenio-
we przy nim trwały jeszcze pod koniec 
kwietnia 1979 r. Najnowsze wówczas 
sopockie przedszkole w swoje mury 
miało przyjąć 120 dzieci. Przed odda-
niem go do użytku część dzieci korzy-
stała z opieki przedszkolnej realizowa-
nej na terenie SP nr 9. Pod koniec lat 
80. przedszkole nie było przepełnione.

Kotłownia była jednym z pierwszych elementów, 
od których zaczęto budować osiedlową infrastruk-
turę. Prace nad nią rozpoczęto latem 1974 r. Wy-
konawcą było Gdańskie Przedsiębiorstwo Budow-
lane, a jednym z podwykonawców był rzeszowski 
Instal. Opóźnienia w budowie kotłowni powodo-
wały kolejne opóźnienia w zasiedlaniu brodwi-
nowskich bloków. Latem 1976 r. inwestycja już 
funkcjonowała, jednak postulowano zwiększenie 
jej mocy. Infrastruktura ta zarządzana była przez 
Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
w Gdyni. Dostarczała ona ciepło i ciepłą wodę dla 
Brodwina, osiedli Kamienny Potok I i II oraz kilku-

dziesięciu domków jednorodzinnych położonych  
w okolicy. Wydajność cieplna kotłowni w latach  
80. nie w pełni pokrywała potrzeby okolicy, stąd 
też postulowano dostawienie w niej kolejnego ko-
tła. Do drugiej połowy lat 90. kotłownia opalana 
była miałem węglowym, co powodowało zanie-
czyszczenie środowiska, w tym pobliskiego lasu. 
Początkowo zastosowane urządzenia odpylające 
okazały się mało wydajne. Następnie kotłownia 
przeszła na zasilanie gazem. Obecnie kotłownia 
nie pełni już swojej pierwotnej funkcji. Od 2017 r.  
w jej wnętrzach znajduje się wytwórnia filmów ani-
mowanych Breakthru Films.

PRZEDSZKOLE NR 12 KOTŁOWNIA PRZY UL. W. CIESZYŃSKIEGO 17

Dzieciństwo na tym podleśnym osiedlu  

to smak balonowej gumy do żucia i emocje 

gry w gumę. Swoboda podwórkowych 

szaleństw do zmroku, zabaw w berka, 

chowanego i podchody. Podchody były 

świetne, bo bloki na Kolberga są tak 

zbudowane, że dwie klatki są połączone 

– można przejść górą z jednej do drugiej.

Ganialiśmy tak całymi dniami. Wtedy na 

Brodwinie mieszkało dużo młodych rodzin  

z dziećmi, nie brakowało nam towarzystwa. 
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Szkołę Podstawową nr 9 budowało Gdańskie 
Przedsiębiorstwo Budowlane. Zapisy do niej 
rozpoczęły się jeszcze w momencie jej budowy. 
30 grudnia 1977 r. gotowy był parter sopockiej 
„dziewiątki”. W pewnym momencie szkoła zna-
lazła się na tzw. liście Jaroszewicza, a więc inwe-
stycji wstrzymanych z powodu kryzysu gospo-
darczego. Nacisk mieszkańców spowodował, 
że budowę jednak kontynuowano.

Działalność edukacyjną szkoła rozpoczę-
ła 20 lutego 1978 r. o godz. 8.00, początkowo 
tylko w zakresie klas I–III (6 oddziałów). Pierw-
szą dyrektorką placówki została mgr Danu-
ta Ganczewska, dotychczasowa dyrektor SP  
nr 2 w Sopocie. Jej zastępcą był Władysław 
Kaczmarek. W pierwszym okresie działalności 
placówki na parterze zlokalizowane było przed-
szkole. W kwietniu 1978 r. szkoła dysponowała 
gabinetami stomatologicznym i lekarskim. Bar-
dzo szybko w szkole powstał szczep harcerski. 

Wedle założeń dyrekcji i władz oświato-
wych brodwińska szkoła miała być szkołą śro-

dowiskową, a więc centralnym ośrodkiem życia 
pozalekcyjnego. W roku szkolnym 1978/1979 
szkoła miała już 18 klas i pracowało w niej 27 
pedagogów. Do uczniowskiego grona dołączyli 
dotychczasowi uczniowie z sopockiej „trójki”. 
Od 3 grudnia 1978 r. placówka dysponowała 
już nowoczesną salą gimnastyczną. Była ona 
oparciem dla funkcjonującego w szkole Szkol-
nego Klubu Sportowego „Brodwiniak”. Ucznio-
wie szkoły odnosili liczne sukcesy sportowe. 

W roku szkolnym 1982/1983 szkoła praco-
wała na 3 zmiany. Liczyła 931 uczniów uczących 
się w 32 oddziałach. Samych tylko klas pierw-
szych było 8. W roku szkolnym 1983/1984 
w szkole uczyło się już 1026 dzieci i taki mniej 
więcej stan uczniów utrzymywał się do roku 
szkolnego 1989/1990. Średnio w klasie było 30 
dzieci, a szkoła pod koniec lat 80. pracowała od 
8.00 do 17.00, czyli w trybie dwuzmianowym. 

Uczniowie szkoły i grono pedagogiczne brali 
czynny udział w akcjach na rzecz osiedla Brod-
wino. W szkole funkcjonowało m.in. koło Ligi 

Ochrony Przyrody, zaś w pierwszej połowie lat 
80. rozpoczęło działalność Koło Ligi Morskiej. 

SP nr 9 współpracowała z innymi placówka-
mi oświatowymi na osiedlu, m.in. z Przedszko-
lem nr 12 znajdującym się na ul. O. Kolberga 8. 

Po przemianach lat 1989/1990 powsta-
ło na Brodwinie Środowiskowe Liceum Ogól-
nokształcące, które do 1997 r. funkcjonowało 
wraz z SP nr 9 jako Zespół Szkół Ogólnokształ-
cących .

Po separacji obu szkół, począwszy od roku 
szkolnego 1997/1998, w SP nr 9 utworzono 
pierwsze klasy integracyjne. Wówczas placów-
ką kierowała już Wanda Trocińska. W latach 
90. rozpoczęto też budowę przylegającego do 
SP nr 9 budynku ŚLO. Do budowy nowej szkoły 
wstępnie dołożyli się też rodzice i władze miej-
skie. W latach 2010-2012 przeprowadzona zo-
stała gruntowna modernizacja szkoły. 

Od roku szkolnego 2007/2008 dyrektorem 
szkoły był Wojciech Drzewiński. Obecnie funk-
cję tę pełni Małgorzata Gładysiewicz.

Podstawówka była fantastyczna. Miałam do 

niej może ze 100 metrów. Mieszkaliśmy na 

dziewiątym piętrze, marzyłam żeby mieć 

stamtąd zjeżdżalnię do szkoły, żebym nie 

musiała bloku obchodzić. Wszyscy się znali, 

wszystkie dzieciaki się odwiedzały. Razem  

na rower, razem pograć w gumę... 

Na tym chyba polega wyjątkowość Sopotu, 

że dzieciaki funkcjonują w tym samym 

otoczeniu, w którym chodzą do szkoły. Nawet 

nie trzeba ich specjalnie pilnować, bo jest 

tylko jedno przejście przez ulicę pod szkołą. 

Po lekcjach same mogą wrócić do domu. 
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Pawilon handlowy był obiektem długo wyczekiwanym przez 
mieszkańców osiedla. Pierwszy osiedlowy sklep powstał  
w oddanym do użytku w styczniu 1976 r. bloku przy ul. O. Kol-
berga 31, w mieszkaniu typu M2. Sklep należał do PSS Spo-
łem. Kompleks pawilonów budowano najpewniej w latach 
1975–1983. To w nim skoncentrowany był niemal w całości 
osiedlowy handel. W pawilonach znajdowały się m.in.: ogól-
nospożywczy sam, sklep pasmanteryjny, butik, sklep papier-
niczy, apteka, księgarnia, sklep z materiałami budowlanymi  
i kiosk Ruchu. Zlokalizowany był tam także bar Brodwinek, 
będący jedynym obiektem gastronomicznym na osiedlu.

Tereny wokół pawilonu wykorzystywane były w okresie 
lat 80. w. przez handel obwoźny. W pawilonach zlokalizowana 
była także działalność usługowa, taka jak: usługi kosmetycz-
ne i fryzjer damski, złotnik, punkt napraw sprzętu RTV, zakład 
fotograficzny, biblioteka i czytelnia czasopism. W bloku przy 
ul. O. Kolberga 23 mieścił się magiel.

Jego działalność miała służyć kulturalnym  
potrzebom mieszkańców osiedla, począw-
szy od dzieci, a skończywszy na seniorach. 
Centrum posiadało własne pomieszczenia 
należące do NSM, usytuowane w central-
nej części osiedla w pawilonach handlowo-
-usługowych. W ramach działalności organi-
zowano projekcje filmów, dyskoteki i zajęcia 
rekreacyjno-sportowe. Poza tym centrum 
dysponowało także pomieszczeniem do na-
uki języków obcych i terenami do uprawia-
nia gier sportowych (tenis ziemny, siatków-
ka, sporty zimowe). Zwiększoną aktywność 
działań podejmowano zwłaszcza w okre-
sach ferii zimowych i wakacji. Działalność 
centrum finansowana była z odpisów od 
czynszów członków spółdzielni. 

Teraz nie wyobrażam sobie, żeby 

mieszkać gdzieś indziej. Podoba mi 

się tu wszystko. Las dookoła, poza tym 

tu jest absolutnie wszystko na osiedlu. 

Nie mówiąc o szkole, przedszkolu, ale 

jest poczta, przychodnia, apteka, kilka 

sklepów spożywczych, biblioteka, jest 

blisko do centrum nawet na piechotę,  

a jednocześnie nie ma hałasu, jest cisza. 

Autobus bliziutko. Nie ma właściwie 

żadnego minusu. To osiedle jest 

naprawdę piękne.
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Parafię erygowano dekretem biskupa gdańskiego dr. 
Lecha Kaczmarka 14 maja 1981 r. W skład nowo po-
wołanej parafii weszły w całości brodwińskie ulice  
O. Kolberga i W. Cieszyńskiego. Decyzja ta była po-
kłosiem starań mieszkańców, którzy 22 październi- 
ka 1980 r. wysłali pismo do wojewody gdańskiego  
z prośbą o wyrażenie zgody na budowę kościoła i ple-
banii, pod którym widniało 69 podpisów. Nowa para-
fia liczyła ok. 7 tys. wiernych. Administratorem parafii 
został ks. Franciszek Jarząb, kapłan bardzo zasłużo-
ny w duszpasterskiej działalności akademickiej na  
terenie Sopotu od lat 60., w latach 1986–1987 był on 
proboszczem parafii.

Do czasu budowy tymczasowej kaplicy w pogodne 
dni msze święte odprawiano na wzgórzu przy drew-
nianej kapliczce (obecny teren nowego kościoła) oraz 

w tymczasowej plebanii i kaplicy Ojca M. Kolbego przy 
ul. Małopolskiej 44a.

Tymczasowa kaplica była gotowa już latem  
1982 r. 7 czerwca 1981 r. w nowo erygowanej pa-
rafii odbyła się msza święta, zaś 18 czerwca miała 
miejsce procesja Bożego Ciała, która przeszła ulicami 
Brodwina.

Warto nadmienić, że za projekt architektoniczny 
mającego powstać kościoła parafialnego odpowiadał 
m.in. inż. arch. Krzysztof Dowgiałło, wówczas miesz-
kaniec Brodwina. Zaprojektowany zespół  budynków 
parafii wkomponowany został w zniwelowane wznie-
sienie zbocza doliny Kamiennego Potoku. Od 1987 r. 
parafia prowadzona jest przez Zgromadzenie Księży 
Misjonarzy św. Wincentego a Paulo. Obecnie probosz-
czem parafii jest ks. Łukasz Patoń CM.

BRODWINO
Najpiękniejsza dzielnica Sopotu

Byłam świadkiem wszystkiego, co 

tu się od początku działo. Z moim 

tatą przychodziłam tu i niecierpliwie 

czekałam na swoje pierwsze w życiu 

mieszkanie. Zachodziłam do bloku. 

Mój tato był budowlańcem i potrafił się 

dogadać, także zostaliśmy wpuszczeni 

do mieszkania, dzięki czemu 

widziałam, jak się budowało. 
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BRODWINO
Najpiękniejsza dzielnica Sopotu

Poszukujemy zdjęć, wspomnień, 
dokumentów byłych oraz obecnych 

mieszkańców dzielnicy.  
Wszystkich, którzy chcieliby włączyć  

się w przygotowania do wystawy 
czasowej Muzeum Sopotu,  

zapraszamy do kontaktu poprzez  
muzealny profil FB, adres e-mailowy:  

sekretariat@muzeumsopotu.pl
lub pod nr. tel. 58 551 22 66.

Kuratorki wystawy: Agnieszka Wołowicz-Bińkowska, Katarzyna Kreft

Tekst: Tomasz Rabant 

Korekta: Piotr Salewski

Projekt: Małgorzata Gliwińska-Radwańska

Blok 31 był już zbudowany, a 29 się dopiero 

budował. Tu też było odludzie totalne.  

Ja się wprowadziłam w połowie stycznia  

1976 roku. (...) Klucze do mieszkania 

dostałam w dniu, w którym szłam na 

egzamin. Wyszłam z domu, jak pojawiła 

się komisja z informacją, że klucze do 

domu wręczają. Więc szybko pobiegłam, 

odebrałam klucze, dostałam urzędowy 

goździk i pojechałam na zajęcia. Frunęłam 

na zajęcia z kluczem do mieszkania.  

Tak to się stałam pierwszą mieszkanką. 
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