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BURSZTYNOWY SEN
ALEKSANDRA ADAMCZYK, 12 lat
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Jestem bursztynnikiem. Myślę, że dobrym bursztynnikiem. Mieszkam w Gdańsku, niestety, niewiele osób mnie docenia. Jednak jestem zna-
ny z moich dziwnych snów. Może się to wydawać dziwne, ale przeważnie się spełniają. Było tak na przykład wtedy, kiedy praczce urodził 
się syn. Przewidziałem dokładna datę narodzin, chociaż wydawało mi się, że urodzi się córka, ale to były początki moich „zdolności”. Po-
tem śniło mi się, że mąż krawcowej wrócił z wojny – tak się stało. Jeszcze później przyśniło mi się, że bednarz się wyprowadził… Chciałem 
wam właśnie opowiedzieć o jednym z moich snów, dzięki któremu wiem, że mogę osiągnąć coś wielkiego. Śniło mi się, że…
Wstałem dość wcześnie rano. Zapowiadał się normalny dzień – jak zwykle. Nie narzekałem na brak klientów, lecz zdecydowanie przydałoby 
się ich trochę więcej. Poszedłem odebrać dostawę (jak co wtorek) i zaraz wróciłem do siebie.
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Usiadłem na pieńku i zacząłem coś dłubać, pleść, następnie klientka przyszła po odbiór naszyjnika. Na razie nie wydarzyło się nic nad-
zwyczajnego. Wszystko zaczęło się dopiero po południu. Tego dnia do miasta miała przyjechać sama Para Królewska! Wszyscy bardzo się 
przygotowywali, lecz ja nie liczyłem, że będę miał okazję ich ujrzeć, więc postanowiłem zająć się pracą i codziennym życiem. Nie spo-
dziewałem się jednak, że Królowa ma zamiar poznać najskrytsze uliczki tego miasta, podczas gdy jej mąż będzie załatwiać interesy. Mój 
warsztat znajdował się właśnie na takiej małej wąskiej, ale według mnie pięknej, uliczce.
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- Dobrze Kazimierzu, chciałabym, abyś przygotował dla mnie coś niezwykłego, coś, czego jeszcze nigdy nie zrobiłeś! Jeśli będę zadowolo-
na, zabiorę Cię ze sobą i będziesz robił biżuterię u mnie w stolicy. Ile potrzebujesz czasu? 
Byłem bardzo zaskoczony, zdziwiony, ale tak szczęśliwy, że nie potrafiłem tego opisać. 
- Tak, oczywiście, wystarczy mi… - nie wiedziałem co mam powiedzieć, aby było dobrze. W rzeczywistości chciałem mieć go jak najwięcej.
- Niedługo wyjeżdżam, dokładnie za dwa dni. Proszę, postaraj się, aby już wtedy wszystko było gotowe. Przyjdę w południe. Miłej pracy – 
powiedziała, a ja kiwnąłem głową.

Kiedy byłem zajęty robieniem bransolety w kształcie węża morskiego dla córki kupca, ktoś wszedł do mojego warsztatu i powiedział: 
- Och, jakie to piękne! Spójrzcie tylko! Jak się pan nazywa? – spytała grzecznie… królowa, której towarzyszyły damy dworu. W pierwszej 
chwili odebrało mi mowę, ale potem się skłoniłem i powiedziałem:
- Wołają na mnie „Kazek Czarodziej” (ze względu na moje sny…), lecz naprawdę nazywam się Kazimierz Sosna, Droga Pani – odpowiedzia-
łem pełen szacunku. Ona uśmiechnęła się.
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Niektórzy przychodzili i wypytywali, ale ja nie potrafiłem im nic powiedzieć, gdyż sam nic nie wiedziałem. Stwierdziłem, że najlepiej będzie, jak pójdę 
spać i następnego dnia pomyślę. Właściwie to nie miałem dużo czasu. W końcu wymyśliłem coś specjalnie dla Królowej. Coś… czego nigdy w życiu nie 
robiłem, lecz jest już znane na świecie. Jednak jestem pewny, że Królowa będzie zachwycona, gdyż wykonam dla niej diadem z bursztynami. Polecia-
łem dokupić specjalne materiały. Moja wizja była taka: złote poprzeplatane gałązki tworzące diadem ozdobiony bursztynami. Główną ozdobą miał być 
mój bursztyn od ojca. Był dla mnie bardzo ważny i wartościowy, lecz stwierdziłem, że jest tego wart. To, co czyniło go wyjątkowym, to to, że w środku 
był motyl. Miałem już całą wizję i wszystko było przygotowane, więc mogłem zacząć pracę.

Wszyscy mi później gratulowali, a ja byłem bardzo zadowolony, tym bardziej, że ani trochę się tego nie spodziewałem. Najtrudniejsze było wymyśleć, 
co to ma być. Skoro nigdy tego nie robiłem… No, zawsze robię naszyjniki, bransoletki i… to tyle. Nie pamiętam, abym robił coś więcej, szczególnie że 
nie miałem takich zamówień. Słońce już zaszło, a ja nadal myślałem nad tym „niezwykłym” dziełem dla samej Królowej. 
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Siedziałem nad tym całe popołudnie, aż w końcu było gotowe. Zostało mi tylko to, na czym znam się najlepiej – bursztyny. Wybrałem te 
najlepsze i najpiękniejsze i zabrałem się do przymocowywania ich. Długo nad tym pracowałem, poszedłem spać bardzo późno, ale opłacało 
się – mój diadem był gotowy. Byłem z siebie dumny, lecz nie byłem pewny, że Królowej się spodoba. 
Następnego dnia byłem trochę niewyspany, ale nie mogłem spać dłużej, ponieważ byłem bardzo zestresowany, właśnie w tej chwili moje 
życie mogło się zupełnie zmienić! Mógłbym się przeprowadzić, pracować dla Królowej… spełniłyby się wszystkie moje marzenia!
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 I sen się skończył. Bardzo żałuję, że to tylko sen, że to nie rzeczywistość, ale takie to właśnie moje życie jest. Pełne marzeń, snów, ale może 
i ten sen się spełni. Dzięki niemu wierzę, że jestem naprawdę coś wart i co prawda to wszystko nie wydarzyło się naprawdę, ale zawsze będę pamiętać 
wyraz twarzy Królowej, gdy ujrzała diadem.
 Niektórzy śmiali się ze mnie – jak zwykle, ale ja swoje wiem. 

Czekałem cierpliwie cały dzień, ze spokojem znosząc wszystkie pytania przechodniów i znajomych. Nie chciałem nic powiedzieć! Wreszcie doczekałem się! 
Przyszła Królowa wraz ze swoim mężem – Królem.
- Witaj Kazimierzu, czy masz coś dla mnie? – zapytała uśmiechnięta
- Tak, oczywiście – odpowiedziałem i podałem jej drewniane pudełko. Ona otworzyła je delikatnie i wykrzyknęła:
- To jedna z piękniejszych rzeczy, jakie w życiu widziałam! Och, dziękuję Ci! Pakuj się, w nagrodę zabiorę Cię ze mną  na dwór królewski, a ten cudowny 

diadem będę nosić bardzo często – stwierdziła. To był najszczęśliwszy dzień w moim życiu!....
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