
Czworono¿ny symbol sierpeckiego PKS,
czyli pies prawie jak cz³owiek

Dworzec sierpeckiego PKS na pewno nie nale¿y do naj-
lepszych wizytówek naszego miasta. Budynek w gorszym wy-
daniu „architektury barakowej”, obszerny plac otoczony ³adny-
mi drzewami, ale od zawsze ze zniszczon¹ nawierzchni¹. 
£awki dla podró¿nych te¿ „od zawsze” stare, brak estetyczne-
go k¹ta gastronomicznego dla konsumentów korzystaj¹cych z 
kiosku funkcjonuj¹cego w poczekalni. Mimo tych niezachêca-
j¹cych realiów, wielu mieszkañców Sierpca, a tak¿e „tranzyto-
wych” pasa¿erów odczuwa³o dla dworca sympatiê. Jej 
Ÿród³em by³ du¿y br¹zowo czarny pies „dy¿uruj¹cy” na dwor-
cu. Niemal ka¿dy pasa¿er mia³ okazjê natkn¹æ siê na niego. W 
lecie przebywa³ przewa¿nie na dworze wyleguj¹c siê na s³o-
neczku, a w zbyt upalne dni szuka³ cienia. Zim¹ przebywa³ 
g³ównie w poczekalni dworca lub w dy¿urce kontrolerów ruchu 
z którymi by³ bardzo z¿yty. Czêsto zalega³ po prostu w przejœ-
ciu, w g³ównych drzwiach i nale¿a³o go omin¹æ, lub przekro-
czyæ, co dla podró¿nego czêsto z du¿¹ torb¹ by³o k³opotliwe. 
Nikt go jednak nie tr¹ca³, ani nie ruga³, nikt nie wyra¿a³ nieza-
dowolenia. Nie bez powodu. Jego wielkoœæ, a jeszcze bardziej 
stoicki spokój i inteligentne spojrzenie budzi³y mimowolny 
szacunek. Jeœli ktoœ przechodz¹c 
przypadkiem zawadzi³ go nog¹ lub tor-
b¹, spojrza³ tylko z pewnym zdziwie-
niem i lekkim wyrzutem. Nikogo nigdy 
nie ugryz³, nikt te¿ nie pamiêta by kie-
dykolwiek szczeka³ lub choæby war-
cza³.

Mo¿na go by³o spotkaæ w ró¿nych 
punktach miasta poruszaj¹cego siê 
niespiesznie pomiêdzy dworcem PKS 
na ul Konstytucji 3 Maja, a zajezdni¹ 
autobusów na ul. S³owackiego. Czês-
to te¿ pokonywa³ tê odleg³oœæ wsiada-
j¹c do autobusu, co kierowcy ¿yczliwie 
tolerowali. W tych punktach mia³ swo-
ich przyjació³ i opiekunów. Pani z kon-
troli ruchu i kasjerki dba³y o to, by by³ 
nakarmiony. Rano wychodzi³ na ulicê 
Konstytucji 3 Maja, by na odcinku po-
miêdzy kioskiem Ruchu a sklepikiem miêsnym przywitaæ siê 
ze znajomymi. Spotyka³ siê tu z osobami, które robi¹c zaopa-
trzenie do domu, kupowa³y mu kawa³ek kie³basy lub miêsa. 
Jada³ niezbyt du¿o i nie wszystko, ale znajome panie wiedzia-
³y, jakie s¹ jego potrzeby i gusty. Na oferowany posi³ek nigdy 
nie rzuca³ siê ³apczywie, najpierw pow¹cha³ i obejrza³, a cza-
sami rezygnowa³ z konsumowania otrzymanego po¿ywienia. 
Bo, jak wspominaj¹ panie zatrudnione na dworcu, nie wszyst-
ko móg³ ju¿ w ostatnim okresie spo¿ywaæ. Szczególnie niepo-
¿¹dane by³y koœci, z którymi sobie nie radzi³. Miejsca jego 
bytowania, dworzec i zajezdnie s¹ oddalone od siebie o oko³o 
jeden kilometr. Zazwyczaj bezb³êdnie ocenia³, który autobus 
wraca do zajezdni, ale pomy³ki siê zdarza³y. Jeœli podchodzi³ 
do niew³aœciwego autobusu, kierowca nie musia³ go odpê-
dzaæ, wystarczy³o ¿e wykona³ gest rêk¹, lub przecz¹co pokrê-
ci³ g³ow¹. Pies czeka³ na gest zaproszenia i nie wsiada³, jeœli 
takiego gestu nie by³o.

Jego kontakt z ludŸmi by³ zadziwiaj¹cy. On siê tak zacho-
wywa³ jakby wszystko pojmowa³ co siê do niego mówi, a nawet 
przestrzega³ zasad dobrego wychowania przyswojonych z lu-
dzkiej spo³ecznoœci. Zdarzy³o nam siê kiedyœ spotkaæ go, gdy 
szliœmy ulic¹ Wiosny Ludów od Biblioteki w kierunku domu na 
ul Konstytucji. Zwracaj¹c siê w jego kierunku coœ powiedzia-
³am. On bli¿ej podszed³, pow¹cha³, spojrza³ z niespiesznym 

zainteresowaniem i zacz¹³ iœæ obok. Szliœmy wszak wszyscy 
razem do domu. Po chwili zatrzymaliœmy siê na moment przed 
wystaw¹ jakiegoœ sklepu, zapominaj¹c, ¿e mamy towarzysza. 
On te¿ siê zatrzyma³, bo skoro zosta³a miêdzy nami nawi¹za-
na „rozmowa” i idziemy w tym samym kierunku, to tak wypada-
³o mu uczyniæ. Z wyrozumia³oœci¹ dla ludzkich s³aboœci pocze-
ka³ chwilkê i znów szliœmy razem do domu. Wprawdzie on ca³y 
czas milcza³, ale by³o to bardzo wymowne milczenie i my z 
mê¿em go rozumieliœmy. W ten sposób doszliœmy razem do 
skrzy¿owania ulicy Wiosny Ludów z ulic¹ Armii Krajowej. Tu 
nasze drogi siê rozchodzi³y, co werbalnie mu przekazaliœmy, 
wiêc on przystan¹³ przed przejœciem dla pieszych przepuœci³ 
kilka samochodów, po czym spokojnie po pasach przeszed³ 
na drug¹ stronê jezdni i ju¿ by³ w bezpoœrednim s¹siedztwie 
swojego domu - dworca PKS.

Z dworcem by³ zwi¹zany od wielu lat i tu w³aœnie spotka³ 
osoby, które jego mi³oœæ do ludzi czyni¹ zrozumia³¹. Bo zwie-
rzê to przed laty niestety zosta³o okrutnie potraktowane przez 
swoich w³aœcicieli istoty bez serca, które w pewnym momen-
cie postanowi³y siê go pozbyæ. Pracownicy PKS znaleŸli psa 

na terenie zajezdni. Sk¹d tam siê wzi¹³ 
nie wiadomo, ale jego widok by³ 
wstrz¹saj¹cy. Mia³ rany na ca³ym ciele. 
Okaleczenia œwiadczy³y o tym ¿e zos-
ta³ pobity, a nie wykluczone ¿e i nawet 
podpalony. Jego stan by³ godny po¿a-
³owania. Tym razem spotka³ siê z ¿y-
czliwoœci¹ i pomoc¹, uzyska³ szansê 
na ¿ycie. By³ karmiony, w razie potrze-
by leczony i mia³ budê na terenie za-
jezdni. Oczywiœcie odt¹d zwi¹za³ siê z 
pracownikami PKS i pokocha³ ich tak, 
jak tylko pies potrafi. Wita³ ich jak 
starych znajomych i chodzi³ z nimi 
wszêdzie gdzie to by³o mo¿liwe. Jedna 
z pañ mówi, ¿e posz³a kiedyœ na cmen-
tarz a pies za ni¹ tam i z powrotem.

Ale i w tym etapie ¿ycia zdarza³y 
siê mu niemi³e przygody. By³ bardzo 

spokojny i ¿yczliwy dla ludzi co, pomimo du¿ych rozmiarów nie 
zniechêca³o do zaczepek ze strony chuliganów, ¿eby go kop-
n¹æ, albo uderzyæ. Kiedyœ zaatakowa³ go inny pies, du¿y agre-
sywny wilczur. D³ugo nosi³ na g³owie œlady walki i od tamtej 
pory przesta³ widzieæ na jedno oko. Najgorsz¹ traumê prze¿y³ 
podczas akcji wy³apywania bezpañskich psów zleconej przez 
burmistrza. Hycel – rakarz schwyta³ psa i wraz ze stadem in-
nych kundli odstawi³ do Grudzi¹dza. Na szczêœcie pracownicy 
PKS natychmiast siê o tym dowiedzieli i natychmiast wys³any 
zosta³ samochód dostawczy, by odzyskaæ psa ze schroniska. 
W Grudzi¹dzu swoje nieszczêœcie oznajmia³ pe³nym rozpaczy 
nieustannym wyciem. Swoich wybawicieli z Sierpca przywita³ 
wielk¹ spontaniczn¹ radoœci¹ i od tej pory poczu³ siê z nimi 
jeszcze bardziej zwi¹zany. W ostatnim okresie prze¿y³ wylew. 
Sierpeccy weterynarze nie szczêdzili starañ, by go wyleczyæ. 
Otrzymywa³ zastrzyki i starann¹ opiekê. Niestety, w koñcu ma-
ja bie¿¹cego roku znaleziono go na terenia dworca martwego. 
Jego kilkunastoletnie tutaj bytowanie skoñczy³o siê. Dworzec 
niby stoi tak jak sta³, ale teraz czegoœ mu brakuje, co zauwa-
¿aj¹ pracownicy, oraz stali u¿ytkownicy – podró¿ni, w tym ni¿ej 
podpisani - 
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