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od redakcji

Renata Jelińska „Drzewo ceramicznych ptaków”

Drodzy Czytelnicy
Witam Was serdecznie na  łamach marcowego, „trzynastego” numeru kwartalnika 
„Neony-Tożsamość”. Tradycyjnie witamy debiutujących na naszych łamach artystów 
związanych z powiatem gdańskim. Anna Maria Modrzejewska – malarstwo, Karolina 
Sawicka, Lidia Kownacka, Aleksandra Lemaniak (laureatki konkursu im. A. Klimiuka 
w kategorii 12-15 lat) – poezja, Stanisław Szulist - proza.
W  tym numerze kwartalnika polecam szersze prezentacje: grafiki – Wojciecha 
Góreckiego, malarstwa – Barbary Boetcher, wierszy - laureatów VI Powiatowego 
konkursu poetyckiego im. Aleksandra Klimiuka, prozę m.in.: nowe opowiadania 
Magdy Bielickiej i Agnieszki Ciesielskiej oraz fragment powieści Stacha Szulista „List 
z Limbazi”. Godna uwagi jest relacja Grażyny Goszczyńskiej z realizacji przez Mediatekę 
w Straszynie, cyklu warsztatów, imprez, plenerów „Kolej na Niepodległość”.
Przedstawiamy również dokonania innych artystów związanych z  naszym pismem. 
M.in. wiersz obchodzącego w  tym roku czterdziestolecie pracy twórczej poety 
Andrzeja Sikorskiego.
W  części historycznej – Piotr Wójcik pisze o  Wielkim jeziorze Schnuwsee i  Cafe 
Schwedland w Praust, Kazimierz Babiński o Felixie Scherrecie, dziennikarzu i prozaiku 
urodzonym w Praust w 1895 roku, Daniel Czerwiński o rewizjonistach z powiatu gdań-
skiego. To jeszcze nie koniec. Dariusz Dolatowski pisze o … terrorystach ze Skowarcza. 
Taki jest ten 13. numer!

Przypominam, że „Neony-Tożsamość” można przeczytać także na stronie www.neony.
pruszcz.com i  www.powiat-gdanski.pl Jesteśmy również na  Facebooku www.
facebook.
com/Neony-Tożsamość-119207575443489/. Życzę Państwu miłej lektury!

Roman Ciesielski
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Danuta Kraszewska „Kulig”, pastela

Andrzej Tuźnik „Gracz”, olej na płótnie

malarstwo
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VI Powiatowy Konkurs Poetycki  
im. Aleksandra Klimiuka  
Mediateka, Straszyn 2018 r.

I miejsce

Tadeusz Karmazyn
Pasażer codzienności
wiercić w mózgu dziury
politycznymi debatami
dokładać zbutwiałe kablowe wieści
kłócić się z okazji
bez okazji w cyber world
na żywo przekonać pokonać
zdeptać mieć pewność
o szlachetnych zamiarach
życia na ostrych zakrętach
z chorągwiami po lewej i prawej
zatorach po środku
maszerować przed siebie

jak przez zmyślony sen idę
wspomnienia w portfelu
pokrwawione myśli krzyczą o światło dzienne
zgryzoty za uszami czekają na swój czas
przypomnienia zapomnienia wyleczenia

jestem pasażerem codzienności

manipulacją konduktora
za skrótami medialnymi krzykiem wielkich liter
poszarpanymi nocami myślami o świecie
bulgocącym nieustannie jak lawa wulkanu

moja Muzo czy masz jeszcze pasję zachwycania?

chwytam w dłonie metafory i porównania Miłosza
o syntetycznych miastach
i lotach jaskółek ponad gotyckimi kościołami
jestem homo sapiens
tęsknię za liryką
o śpiewie słowików i tej co mówi
o miłości i śmierci i
o czym strach mówić
nawet z samym sobą

jestem pasażerem codzienności

czas mija z każdym oddechem zmarszczki 
rodzą się jedna za drugą

czasy tyją chudną jak ludzie zmieniają suknie 
garnitury krawaty guziki

konduktorzy zmieniają się jeden za drugim 
wymieniają gwizdki

w laboratoriach światowi geniusze wymyślają 
nowe światy

z obietnicą rozkoszy bez granic
czy mogę wierzyć w dobre intencje nawet tych 

najwybitniejszych?
w międzyczasie moje pudełka pamięci powoli 

znikają jak w obrazie Salvadora Dali
jesteś starszy mówi kryształowe lustro

czy jestem lepszy?

Kategoria – powyżej 18 lat 
Grand Prix

Hanna Glok-Lejk
Świadectwo
Kiedy wrócisz, będziemy deptać latu po piętach,
jakby nigdy nie dotknął nas mrok.
Wystarczy jedno słońce,
by napisać nowe dni, rozświetlić słowa
leżące w dolinie.

Od dawna wiem, że bajki bywają nieszczelne.
Między siódmą górą a siódmym lasem
przez srebrne drzwi do krwiobiegu przenikają cuda.

Choćbyś się zaklinał, że nie poczułeś,
przejaśnienia już płyną w potokach.

Stąd tylko krok do chodzenia po wodzie.

Gdyby mogła, najchętniej 
wymazałaby Magdalę z mapy
Mówił rzeczy,
których nie rozumiała,
że jest ważniejsza od księżyca i słońc,
nawet dla takiej jak ona otwierają się poranki,
wciąż może porzucić perły,
które nawleka od dziesięciu lat.

Nie pamięta, gdzie i kiedy zostawiła imię
nabrzmiałe od podejrzeń i plotek.

Potem przyszedł ten dzień, mówią, że trzeci.
Nie od razu poznała.
Przecież wciąż miała zapach wonności na palcach
a On wyglądał inaczej.

Mariam, ciebie wybrałem,
byś rozwinęła słowa w tęczę
i zaniosła światu.

poezja
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II miejsce

Zofia Maria Smalewska
Narodziny wiersza
Zaglądam w głąb siebie słyszę swoje serce
chcę się odnaleźć szukając w nim poezji
Wiersz rodzi się powoli
jak człowiek ptak słońce

Rodzi się nagi bez cienia bez blasku
Jeszcze nie zachwyca nie krzyczy pointą
Wiersz budzi się nagle
wyrywa się z serca uwalnia z potrzasku

Poezja – myśl wolna wlewa się na papier
Jeszcze nieodcięta z łańcucha niewoli
- myśli co z ostatnim słowem
kruszą jej ogniwa 

Liryczna chwila zabłysła jak gwiazda
ulatując w przestrzeń
- wiersz biały zatrzepotał strofami 
odleciał bez zbędnych prawideł

III miejsce ex aequo

Małgorzata Mikos
braterstwo krwi
braćmi krwi zostaliśmy maszerując ramie w ramię
po nieznanych lądach
dni mijały w niepokoju o kolejny oddech
o następną minutę sekundę
deszcz i słońce naznaczały nasze skóry
wyznaczały nasze dobro i zło
noce były pełne strachu
rozmawialiśmy by zatracić się w obłędzie
utknęliśmy w piekle
wspominając pragnęliśmy znaleźć się w domu
chcieliśmy przenieść się do miejsc dobrze nam znanych
obudzić się w normalności
a może to właśnie był ten wspaniały świat?
te same dźwięki wypełniały dzień za dniem
jedyną muzykę, której mogliśmy doświadczyć
odgłosy metalu i walki szum pustki i kroków
w listach pisaliśmy kłamstwa
a także dla samych siebie 
przecież musieliśmy w coś uwierzyć by nie upaść
nie poddać się 
zostaliśmy braćmi krwi gdy pocisk przebił twoją i moją skórę

III miejsce – ex aequo

Jan Stanisław Smalewski
Ojczyzna
Do mojej ojczyzny drzwi kamieniem stoją
z klucza iskra idzie i dymy się niosą
z błotnistych mokradeł
Jak wyleniałe grzbiety miedz śródpolnych
porosłych perzem
rdzewiejących w zazdrość dziurawców gorzkich

Jak srebrniejące starczo piołuny siwizny
albo kurzawka w oku horyzontu
z której jesienne bicze ukręcano z piasku

Ojczyzna patetyzm i świętość że zatyka gębę
Tak było kiedyś dziś słowo to płowe
jak wypłowiałe grzbiety ojcowizny
jak pola gdzie maki ustąpiły ostom

Mówisz ojcowizna i ojczyzna myślisz
mówisz sadyba chudoba i myślisz ojczyzna
mówisz i myślisz a to przecież jedno

Wagą spraw najwyższych była Ojczyzna
złote trony ołtarze i cmentarne groby
Polne miedze wiejskie strzechy i łoża boleści
gdzie matki rodziły pokolenia synów
prawdziwych bohaterów od pługów i mieczy

Wyróżnienie

Elżbieta Kruglik
Wsparcie
 Marcinowi

uwierz we mnie kiedy 
kiedy czasami brak mi słów
by opisać niemoc
lub zagłuszam obojętność
połamaną głupią zwrotką

zobacz światło aureoli
kiedy wszystko już upadnie
i bezmyślnie
zaczną spadać liście z drzew
i bezmyślnie
zaczną spadać liście słów

podaj ciepły koc wełniany
kiedy zaspy między nami
rosną aż pod sufit
przecież wiem że przebiśniegi
znajdziesz zawsze kiedy tylko chcesz

uwierz we mnie kiedy
kiedy pęknie między nami stary stół
mądre księgi przeczytane
a to głupie zdanie z gardła
rozstrzelało ciszę naszych ust
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Kategoria – 12-15 lat
I miejsce

Karolina Sawicka
Ukryty smutek

Siedzę i widzę smutek.
Smutek ludzi wokół mnie.

Mimo, że twarze mają promienne,
Ich serce mówi co innego.

Czuję pustkę.
Pustkę, mimo tylu ludzi wokół.

Widzę ludzkie cierpienie,
Które niczym nóż rani moje serce.

Chcę im pomóc.
Chcę wykrzyczeć, że to nie w porządku.

Lecz nie mogę.
Nie mogę im pomóc.

Więc ból zamykam w sercu,
A klucz wyrzucam.

Wyrzucam w otchłań,
Tak aby nikt go nigdy nie znalazł.

II miejsce

Aleksandra Lemaniak
* * *
Miękka trawa.
Przykryta betonowym kocem.

Kłębiasta chmura.
Co dzień o dziwniejszym zapachu.

Wystawa sztuki.
Płynąca wraz z rzeką.

Pyszne jedzenie.
Stworzone w pracowniach chemicznych.

Wspomagająca tabletka.
Moje organy krzyczą pomocy.

Śmierć.

III miejsce

Lidia Kownacka
Bursztyn zamknięty  
w słowach
Bursztyn niczym miłość leczy wszystkie rany
niczym w słowach zamknięty klejnot ukochany,
Bursztyn niczym kamień tajemniczy
blask ognia odziedziczył,
Bursztyn niczym kropla błyszcząca,
Bursztyn niczym odbicie słońca,
Bursztyn niczym piękno niepojęte,
Bursztyn niczym cudo w słowach zamknięte.

Nagroda specjalna zawiadowcy stacji  
Mediateka Straszyn Grażyny Goszczyńskiej 

Zofia Sokół
Ocalić od zapomnienia
Wymknęła się spod kontroli
wzleciała ponad przeciętność
stała się wytworem woli
konsekwencji i rozsądku
 Nieskrępowana twórcza wyobraźnia
 Przywraca puls uśpieniu
 przenika otchłań wszechświata
 ku naszemu zdziwieniu.
Magiczny skarbiec rozmaitości
edukacja dydaktyka,
każdy znajdzie coś dla siebie
temu służy mediateka.
 Wstąp zatrzymaj się na dłużej
 semafor już dawno zgasł,
 ostatni pociąg odjechał
 „Przystanek Sztuka” – roztacza blask.
 Bo czas nie stoi w miejscu
 do przodu odważnie kroczy,
 ludzka myśl lotem błyskawicy
 wypełnia przestrzeń, zdumiewa oczy.
Pegaz wzbił się ponad chmury
przysłaniając smugi cienia,
dziś wielkie święto Kultury
ocalonej od zapomnienia.
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Barbara Chudyba „Wiatraki”, akryl na płótnie

Janina Zielińska - Obraz 9 Maria Jędrzejczyk „Gdańszczanie”, pastela

Gabriel Roszak „Nenufary”, olej na płótnie

malarstwo



10     styczeń – marzec 2019

Barbara Boetcher

Portret.  
Martwa natura

malarstwo
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Magda Bielicka

Bez zobowiązań

ONA
Kiedy po pięciu godzinach w trasie, z czego dwóch ostatnich 
w  korku, dociera do  hotelu, jest zmęczona, rozdrażniona 
i  wściekła na  samą siebie. Ekscytacja, trema, a  nawet zwy-
kła ciekawość – to wszystko minęło bezpowrotnie. Pozostał 
wstyd i  strach. Nie  może  się jednak wycofać. Dane słowo 
to dla niej sprawa honoru. Zabawne, bo właśnie czyni wszyst-
ko, by ten honor, godność i dumę stracić. 
Czas mija, a ona zwinięta w kłębek leży na małżeńskim łożu 
przykrytym czerwoną narzutą. Kątem oka obserwuje po-
kój: szafa, jej nierozpakowana walizka, stolik, na nim zestaw 
do parzenia kawy, woda mineralna, a dalej dwa miękkie fotele 
i barek. BAREK. Kilka małych butelek i napoje gazowane. Robi 
sobie drinka z dwóch pięćdziesiątek ginu i małej ilości toniku. 
Wypija jednym haustem, gdyż jednego i drugiego nie cierpi. 
Idzie do łazienki. Wykąpie się, a potem ufarbuje włosy.

ON
Fascynacja. Tak by określił stan, w jakim ta, dość powiedzieć 
skromna, korespondencja utrzymuje go od tygodnia. Nigdy 
wcześniej nie umawiał się na spotkania „w ciemno”. Nawet te 
wszystkie portale randkowe, gdzie po zdjęciu można z grub-
sza ocenić, czy osoba jest w twoim typie, nie wydawały mu się 
przekonujące. Tymczasem trafia na  jej ogłoszenie o przyku-
wającym wzrok tytule „Szukam Kochanka” w  popularnym 
serwisie z  ofertami pracy (gdzie stale zamieszcza ogłosze-
nia o wakatach w swojej firmie) i nie może się powstrzymać 
przed napisaniem. Zwłaszcza, że  spełnia wszystkie (no  pra-
wie) wymagania. 
„Płeć: Kobieta. Wiek: 30  – 35  lat. Zainteresowania: związek 
na odległość i bez zobowiązań”. Przelotne romanse nigdy go 
nie interesowały. Jednak długa lista wymagań względem po-
tencjalnego kochanka każe mu czytać dalej. 
„Oczekiwania: żonaty, do 40  lat, zadbany, w miarę przystoj-
ny, w  miarę dobrze zbudowany, niepalący, niechrapiący, 
ceniący rekreację, ale niecierpiący sportu, z wykształceniem 
wyższym (uczelnia państwowa), czytający (co  najmniej 
40 książek w ciągu roku), „uczulony” na „w każdym bądź razie” 

i „w cudzysłowiu”, żyjący bez telewizji, potrafiący naprawić sa-
mochód, niekorzystający z GPS-a…” i wiele innych. 
Po pierwszej lekturze śmieje się w głos. Po drugiej jest zain-
trygowany. Po odczytaniu tekstu po raz trzeci – ma nadzieję, 
że kobieta o jakże wysublimowanych oczekiwaniach wybie-
rze właśnie jego.

ONA
Według etykiety kolor może  się utrzymywać do  kilku dni. 
Jak dla niej wystawczy, by przetrwał jedną noc. Musi przy-
znać, że  w „ciemnej czekoladzie” wygląda bardzo seksow-
nie, choć kilka lat starzej. Naturalnie kręcone włosy prostuje 
prostownicą. 
Gin spełnia swoją funkcję, wprowadzając ją w radosno – me-
lancholijny nastrój, ale  nie  ułatwia wkładania kolorowych 
szkieł kontaktowych. Z brązowymi oczami wygląda jak inna 
osoba. Mocno je podkreśla kredką, tuszem i eyelinerem. Usta 
maluje czerwoną szminką, której intensywny kolor współgra 
z paznokciami i szpilkami. Jej wieczorową kreację stanowi kla-
syczna mała czarna. Kilkukrotnie zdejmuje i zakłada obrączkę, 
by ostatecznie pozostawić ją na palcu.

ON
Nic o  niej nie  wie. Czy jest ładna. Czy seksowna? Czy będą 
mieli o  czym rozmawiać? Czy w  ogóle będą rozmawiać? 
A może od razu przejdą „do rzeczy”? A jeśli nie będzie w jego 
typie? A jeśli to on ją zawiedzie? Jeszcze wczoraj całe umawia-
nie  się na  rozbieraną randkę wydawało mu  się fascynujące 
i zabawne. Dziś najchętniej przeczytałby wiadomość w stylu: 
„Przepraszam, ale jednak nie przyjadę” lub: „To nie dla mnie, 
wybacz”. Odpisałby wspaniałomyślnie: „Nic się nie stało. Do-
skonale Cię rozumiem”. 

ONA
Zawsze była wielką przeciwniczką romansowania z żonatymi. 
Koleżankę, etatową już kochankę, wiele razy przestrzega-
ła przed takimi uwłaczającymi związkami bez perspektyw. 
Miała na podorędziu milion argumentów. A samotność owej 

proza
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koleżanki nie  była absolutnie żadnym usprawiedliwieniem. 
„Wkrótce poczujesz się jeszcze bardziej opuszczona” – prze-
strzegała ją. Oczywiście, ona sama była w  zupełnie innej 
sytuacji: to nie ona będzie kochanką, a stworzona przez nią 
PaniKa – tajemnicza brunetka, absolutnie bezpruderyjna 
i wyzwolona. 

ON
Wybrała jego. Czy miał dużą konkurencję? Czy może był je-
dynym, który odpowiedział na ogłoszenie. A może rozbawiła 
ją forma, w jakiej odpisał? Wystosował do niej arcypoważny 
list motywacyjny, zaczynający się od słów „Szanowna PaniKa! 
(bo taki był jej nick na portalu). W odpowiedzi na zamieszczo-
ne przez Panią ogłoszenie, zwracam  się z  uprzejmą prośbą 
o  rozważenie mojej kandydatury na  stanowisko kochanka”. 
Po przedstawieniu swoich licznych zalet, które nieprzypadko-
wo pokrywały się z oczekiwania ogłoszeniodawcy, zapewnił 
o  chęci przybycia na  spotkanie w  wyznaczonym terminie, 
a nawet zamieścił formułkę o zgodzie na przetwarzanie da-
nych osobowych, których zresztą nie zawarł. Podpisał się jako 
PanDa. 
Odpisała po kilku godzinach i przedstawiła zasady. Pierwsza 
z  nich dotyczyła szeroko pojętej anonimowości. Nie  wolno 
im dzielić  się żadnymi informacjami, które mogłoby dopro-
wadzić do identyfikacji. Nie mógł nawet zapytać, jaką marką 
auta jeździ albo jak daleko ma do morza. Złamanie tej zasa-
dy kończy znajomość. Druga dotyczyła sfery emocjonalnej. 
Kiedy poczuje, że się angażuje, powinien bezzwłocznie i bez 
niepotrzebnych wyjaśnień zakończyć znajomość.
Przychodzi wielki dzień i wyrusza w kierunku Warszawy. Wła-
śnie stolica m być miejscem ich comiesięcznych spotkań. 
Zgodnie ze  wskazówkami parkuje poza terenem hotelu, 
by przypadkiem nie  zobaczyli swoich aut, o  rejestracjach 
nie wspominając. 
W  recepcji podaje umówione fałszywe nazwisko, a  młody 
mężczyzna o nieprzeniknionym wyrazie twarzy informuje go 
o numerze pokoju: „403. Czwarte piętro. Winda jest po lewej”. 

ONA
Pukanie do drzwi sprawia, że momentalnie trzeźwieje. Ostat-
nie spojrzenie w lustro, na kompletnie obcą kobietę, dodaje 
jej odwagi. 
PanDa może mieć nawet 190  cm wzrostu. Ubrała dziesię-
ciocentymetrowe szpilki, a i tak przewyższa ją o głowę. Lubi 
wysokich mężczyzn. Śniada karnacja współgra z  ciemnymi 
włosami, lekko już przyprószonymi siwizną. Granatowa ko-
szula podkreśla ciemnoniebieskie oczy. Podoba jej się.

Podają sobie ręce podczas zdawkowego powitania. Nie uży-
wają ani prawdziwych, ani portalowych imion.
Czuje, że  się jej przygląda i  gorączkowo zastanawia  się 
co teraz.
- Może zejdziemy do restauracji i napijemy się wina? – propo-
nuje i jest mu wdzięczna. 

ON
Składają zamówienie, po czym nastaje kłopotliwa cisza. Ob-
serwuje jak się rozgląda lub może po prostu odwraca wzrok. 
Bawi się obrączką, co mu przypomina, że własny krążek strasz-
nie go ciśnie. Wydaje się zdenerwowana i sprawia mu to dużą 
ulgę. Wbrew ogłoszeniu, mailom, a także wyzywającemu wi-
zerunkowi – w rzeczywistości, tak jak on, nie ma w romanso-
waniu żadnego doświadczenia. Patrzy na nią, na  jej idealny 
profil, na smukłą szuję i delikatne ramiona, na które opadają 
ciemne, błyszczące włosy. 
- Nie wiem o co mogę zapytać. Nie zabrałam listy zakazów – 
rzuca żartem dla rozładowania atmosfery.
Z przyjemnością patrzy jak się śmieje. 
- Do której masz czas? – pyta ona i nie  jest pewien, czy na-
prawdę chce wiedzieć, czy szuka niewinnych pytań w stylu: 
„Też cię męczą te upały?” albo: „Widziałeś ten wypadek przed 
mostem? Korek miał już chyba z 10 kilometrów”. 
Jego czas jest w  zasadzie nieograniczony, zwłaszcza, że  za 
moment będzie pił alkohol. Oczywiście może wziąć taksówkę 
do hotelu, w którym planował się zatrzymać, jednak idealnie 
by było zostać z nią do rana.
- To zależy o której mnie wygnasz – pozostaje w żartobliwym 
tonie.
- A co na to twoja żona? – posyła mu wnikliwe spojrzenie du-
żych ciemnych oczu. 
- Z żoną załatwione – sili się na lekki ton. 
Na stole pojawia się wino, co ratuje sytuację. 

ONA
Wino spełnia swoją rolę i rozmawia się im coraz swobodniej. 
PanDa okazuje się zabawny w ten inteligentny sposób, któ-
ry tak sobie ceni u facetów. Mimo zakazu mówienia o sobie, 
znajdują wiele tematów: obejrzane filmy, przeczytane książki, 
bieżące wydarzenia w kraju. Dyskutują z wielkim zaangażo-
waniem, jakby znali się od lat.
W  restauracji rozbrzmiewają instrumenty. Kierownik sali za-
powiada „wieczór z muzyką na żywo”. Chwilę słuchają wpa-
trzeni w muzyków, bo cisza już ich nie krępuje.
- Zatańczymy?
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Nie przesłyszała się. On naprawdę chce wyjść na pusty par-
kiet. Śmieje się, gdy bierze ją za rękę i  prowadzi na  środek. 
W międzyczasie w ślad za nimi podnosi się kilka par. 
Kapela gra amerykańskie szlagiery z dawnych lat. Przy „Hey 
Jude” trochę się wygłupiają, a kiedy do swoich kolegów do-
łącza charyzmatyczna wokalistka i  słodkim głosem śpiewa 
„Dream a Little Dream of Me”, wtula się w niego, śniąc swój 
własny słodki sen.

ON
Wbrew wszelkim obawom, wieczór toczy  się bardzo natu-
ralnie: kolacja, wino, pierwsze pocałunki w tańcu. Do pokoju 
wracają niczym para, która zna się od dawna, a nie od dwóch 
godzin. 
Kochają się dwukrotnie. Za pierwszym razem to ona dominu-
je. Ma satysfakcję, gdy w przypływie rozkoszy wygina plecy 
w  łuk, a  jej długie włosy spływają na białą pościel. Kiedy za 
drugim razem kończą się kochać, jeszcze długo leżą mocno 
w siebie wtuleni. 

ONA
Już tamtej nocy wiedziała, że  jest między nimi chemia, 
a  pierwsze spotkanie nie  będzie ostatnim. Choć ogłosze-
nie pisała pod wpływem alkoholu (po butelce wina wypitej 
w samotności), dobrze się stało. Przygoda, która kompletnie 
do niej nie pasowała, dodała smaku jej życiu, przyniosła ra-
dość, satysfakcję i pewność siebie. 
Na  drugie spotkanie jedzie bez najmniejszych wątpliwości. 
Po  miesiącu dwuznacznych maili praktycznie rzucają  się 
na siebie. Nie potrafi oderwać się od jego ust i drogę do łóżka 
pokonują po omacku, pozbywając się jednocześnie elemen-
tów garderoby. 
Dopiero później, w restauracji, przychodzi czas na rozmowę, 
która sprawia jej nie mniejszą radość niż upojny seks. 
Do domu wraca uśmiechnięta i wyjątkowo wyrozumiała dla 
innych kierowców, nawet tych bezmyślnie blokujących lewy 
pas. A to może świadczyć tylko o jednym – jest szczęśliwa. 

ON
- Masz obrączkę na lewej dłoni – zauważa podczas ich trze-
ciego spotkania. Ostatnie było dokładnie miesiąc temu, 
a  od  pierwszego minęły dwa miesiące. Taki harmonogram 
ustaliła, a on się dostosował. 
- Oddałem do  czyszczenia i  zakładałem w  pośpiechu – kła-
mie na  poczekaniu. Nie  pierwszy raz zaskakuje go swoją 
spostrzegawczością. 
Piją wino w „swojej” restauracji. Od drugiego spotkania zmie-
nili harmonogram randki – najpierw się kochają, wyjątkowo 

jak na  tak krótką znajomość siebie spragnieni. Potem scho-
dzą do restauracji, by po kolacji i winie ponownie wylądować 
w łóżku. 
W drodze na dzisiejsze spotkanie zastanawiał się jaki jest jej 
mąż. Czym  się zajmuje życiu? Czy dobrze zarabia. Czy jest 
przystojny? Czy im  się wiedzie? czy wciąż ze  sobą sypiają? 
Czy mają dzieci?
- To twój prawdziwy kolor oczu? – pyta za to, bo tego zakaz 
chyba nie obejmuje.
- Nie – przyznaje od razu. 
- A jakie są? 
- Nieważne – posyła mu uśmiech znad kieliszka. Na szkle są 
już ślady po czerwonej szmince. 

ONA
W  drodze powrotnej myśli o  jego żonie. Jak wygląda? 
Czym się zajmuje? Czy ze sobą sypiają? Czy mają dzieci? Po-
czątkowo zastanawiała się nad tym z czystej ciekawości. Jed-
nak ostatnio każdej takiej myśli towarzyszy ukłucie zazdrości. 

ON
Choć spotykają  się tylko raz w  miesiącu, maile wymieniają 
codziennie. Wieczór online z  nią to  coraz częściej najlepsza 
część jego dnia. Lubi jej żarty. 
„Zawsze byłam przeciwniczką cyrku. Tymczasem okazuje się, 
że  chodzę tam od  poniedziałku do  piątku. Chyba ucieknę 
z moim kochankiem.” 
„Kochanek mojej szefowej kupił jej futro z orangutana czy też 
może z  hipopotama. Nie  miałam  się czym pochwalić, więc 
powiedziałam, że potrafisz robić sztuczki”. 
Kiedy wreszcie siada do domowego laptopa, jest podekscy-
towany jak nastolatek. Dziś chce ją poprosić o dwa spotkania 
w miesiącu. Cztery tygodnie bez wspólnych rozmów przy wi-
nie, namiętnego seksu, porannej kawy zamawianej do poko-
ju to istna tortura. 

ONA
Klika „wyślij” i ukrywa twarz w dłoniach. Łka, a więc jest gorzej 
niż podejrzewała. Ostatecznie jednak podjęła dobrą decyzję. 
Być może spóźnioną, ale dobrą. 
Wpadła we  własne sidła. Ale  się pozbiera. Jak zawsze, gdy 
spotykały ją zdrada lub odtrącenie. Teraz będzie trudniej, 
bo pretensje może mieć tylko do siebie. 

ON
Czyta napisane przez nią słowa, ale kompletnie ich nie rozu-
mie. „Nie możemy się więcej widywać. Przepraszam. Nie pró-
buj  się ze  mną kontaktować, ten adres mailowy wkrótce 
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będzie nieaktualny”. To musi być jakaś pomyłka. Przecież są 
ze sobą szczęśliwi. On jest szczęśliwy. Był.

ONA
Mimo zapewnień, że zaraz skasuje założony specjalnie dla tej 
znajomości adres mailowy, wpatruje się skrzynkę odbiorczą, 
przyjmującą kolejne maile. 
„Porozmawiajmy. Podaj mi, proszę, swój numer.”
„Spotkajmy się i porozmawiajmy. Ten ostatni raz”.
„Chcę Ci o  czymś powiedzieć. O  czymś ważnym. Proszę 
o ostatnie spotkanie”.

ON
Jest zdruzgotany. Nie powinien na nią naciskać, bo nie tak się 
umawiali. Mimo że  przez ostatnie miesiące powstrzymy-
wał  się od  wszystkich tych „kochanie” i  innych „skarbów”, 
nie pisał, że za nią tęskni, za jej śmiechem, za tuleniem się nad 
ranem do  jej ciepłego ciała, nie potrafi dłużej grać w tę grę 
i udawać, że ona nic dla niego nie znaczy.
Jeśli wyrazi zgodę na ostatnie spotkanie, powie jej prawdę. 
O tym, że nie ma żony i że złamał zasadę nr 2. 

ONA
Zgadza się na ostatnie spotkanie, ale stawia warunek: żadne-
go seksu. Nie robi tego z wyrachowania. Zwyczajnie boi się, 
że  pod  wpływem emocji odwoła swoją decyzję o  rozstaniu 
i będzie brnąć w coś, co nie ma przyszłości. 
Zapewne będzie chciał znać powód rozstania. Będzie szcze-
ra (choć raz!) i przyzna się do złamania zasady nr 2. Pewnie 
to zbagatelizuje, więc od razu wyłuszczy mu swoją sytuację: 
jest singielką, nie  nosi prawdziwej obrączki, nigdy nie  była 
mężatką. Dlaczego więc kochanek miał być żonaty? A  któż 
jest bardziej dyskretny?!
Pyta, czy w  takim razie mogą spotkać  się w  jakimś innym 
miejscu niż hotel. Uznaje, że to dobry pomysł. 
„Kaszuby. Nie będziesz miała zbyt daleko?” 
Na  Kaszuby ma przysłowiowy rzut beretem. Powstrzymu-
je się jednak od ekscytacji i rzeczowo prosi o dokładny adres.

ON 
Nie  potrafi skupić  się drodze. Całe szczęście nie  ma daleko. 
Jakiś kierowca mruga mu długimi. Zjeżdża na prawy pas Trój-
miejskiej Obwodnicy. A może ona naprawdę musi zakończyć 
ich znajomość? Może mąż  się o  nich dowiedział? Może wie 
już cała jej rodzina? Może ma poważne problemy, a on myśli 
tylko o swoich potrzebach i uczuciach? 

Ostatecznie decyduje, że nie powie o swoim wolnym stanie, 
a  tym bardziej o  tym, jak bardzo mu na niej zależy. Po pro-
stu się pożegnają. I tyle. Nie będzie jej stawiał w niezręcznej 
sytuacji. A  on sobie poradzi. Upije  się raz czy dwa, poużala 
nad sobą i w końcu zapomni. I już nigdy nie uwikła się w ro-
mans z  mężatką. Na  dłuższą metę nie  ma w  tym niczego 
ekscytującego. Falsyfikat obrączki, za ciasnej zresztą, leży 
w schowku auta. Musi ją założyć i grać do końca. 

ONA
Od rana nie może znaleźć sobie miejsca we własnym miesz-
kaniu. Co i rusz spogląda w sypialnianie lustro, szukając w nim 
potwierdzenia dla słuszności swojej najnowszej decyzji – po-
jedzie na spotkanie jako ona sama. 
Patrzy na  swoje długie, jasne loki, które teraz luźno spięła 
spinką. Nie  umalowała  się i  nie  założyła szkieł. Czy ten cały 
ekshibicjonizm to na pewno dobry pomysł? 
Tak bardzo stresuje ją rozmowa o  swoich uczuciach, że  za-
czyna rozważać wycofanie  się z  tej całej szczerości. Zresztą, 
po  co  mu ta wiedza? Czy będzie mu z  tego powodu lepiej 
po  powrocie do  żony? Raczej nie. Lepiej jak po  raz ostatni 
ubierze falsyfikat obrączki i  zagra w  swoją grę. Jaki powód 
rozstania przedstawi? Powie, ze mąż coś podejrzewa. 
Nakłada na serdeczny palec „złoty” krążek. 

ON
Dyskretnie wygląda przez okno domku. Choć cel spotkania 
nie wymaga tego typu zabiegów, i  tak przygotował roman-
tyczną kolację. Usmażył rybę, upiekł ziemniaki i zrobił lekką 
sałatkę. Przed chwilą otworzył białe wino, by pooddychało. 
Było dziś chłodniej, więc miał pretekst rozpalić w kominku. 
Serce bije mu jak szalone, gdy srebrny passat zatrzymuje się 
pod jego domkiem. Choć wygląda zupełnie inaczej: ma jasne, 
kręcone włosy, a na sobie sportową koszulkę i jeansy, poznaje 
ją od razu.
Odskakuje od  okna, bierze dwa głębokie oddechy i  rusza 
w kierunku drzwi.
Patrzy na niego tymi niebieskimi oczami. Wydaje się skrępo-
wana. Jakby bez czarnej farby i brązowych szkieł była naga.
- Kasia – przedstawia się, wyciągając do niego swoją drobną 
dłoń. 
- Dawid – podaje jej swoją. 
Ona również nie ubrała obrączki.
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Bogdan Groth „Osice”

Tomasz Dunajski „Przegalina”

fotografia
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Hanna Idzikowska „Seward w Stanach Zjednoczonych, w stanie Alaska”

Małgorzata Kloka, Mariusz Krzanowski -Rejon Annapurny, Nepal. Lawina schodząca z masywu Annapurny widziana z wioski 
Upper Pisang.
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Agnieszka Ciesielska

Nagie ciało Morfeusza

Moje czekanie na zimę przypominało czekanie na Godota. 
Pognieciona od snu, wylegiwałam się na kanapie zerkając 
bacznie za okno, za którym sędziwy dąb stał nieruchomo 
eksponując bez pruderii i  jakiegokolwiek zażenowania 
nagość typową dla rośliny drzewiastej w  zimowym pre-
ludium. Styczeń pakował skórzane walizki z przesadnym 
skupieniem zapominając zarzucić na  bary roślinnego 
giganta biały płaszcz utkany z puchowych płatów śniegu. 
Ten ostentacyjny ekshibicjonizm wprawił mnie w niemałe 
zakłopotanie... jak kilka miesięcy wcześniej wiadomość, 
że mój sycylijski książe podbił serce południowoafrykań-
skiej syreny i  z  brutalnym wyrachowaniem wyrzucił za 
burtę wiotkie ciało zaspanej królewny znad Bałtyku. 

Mocno się poobijałam wpadając niespodziewanie i z nie-
bagatelnym hukiem w  słoną kałużę własnego autor-
stwa. Byłam emocjonalnym rozbitkiem a  mój zwierzęcy 
instynkt walki o przetrwanie utopiłam w muszli klozeto-
wej z zimną premedytacją. Nadwyrężony apetyt zamienił 
mnie w anorektycznego szparaga solistę. 

13-letni związek okazał  się fatalnym uzależnieniem. Nie-
przychylne dla toksycznego przywiązania okoliczności 
z  despotyczną aczkolwiek zrozumiałą w  tym przypadku 
determinacją sugerowały surową abstynencję w dziedzinie 
cielesnych rozkoszy i trywialnych czynności życia codzienne-
go w duecie płci damsko męskiej na czas bliżej nieokreślony

Włoska kafeteryjka niezmiennie wypluwała kawę w  ilości 
odpowiadającej potrzebie dwojga atletycznych kochanków 
po  porannym seansie czułych zapasów pod  kołdrą. Wypi-
jałam więc podwójną dawkę kofeiny jak początkujący alko-
holik podwójny gin z tonikiem. Banalny dialog przy filiżance 
kawy i  czekoladowego ciastka zamienił  się automatycznie 
w  monolog. Brązowe brownie sczerstwiało jak kajzerka 
24 godziny po wyjściu z pieca i w mgnieniu oka nabawiło się 
cukierniczej odry. Pokryte strupem pleśni wzorowo ilustro-
wało epilog naszego związku bez happy endu. 

Zasupłane przywiązanie może przedstawiać  się latami 
pod  pseudonimem miłości dowolnego rozmiaru. Nasza 
była wagi półśredniej. Potargana. Piegowata. Naiwna 
jak dzieciak wyczekujący północy w  wigilijną noc, żeby 
pogadać z białym królikiem Carolla Lewis’a o Alicji z Krainy 
Czarów i Zwariowanym Kapeluszniku. 

Bez jakiegokolwiek scenariusza improwizowaliśmy 
w sztuce miłości z dadaistycznym polotem i ekstrawagan-
cją. Życie nie było dla nas biegiem przez przeszkody. Mini-
malistyczne potrzeby pokrywała moja przeciętna pensja 
kelnerki i  jego sporadyczne zarobki zbuntowanego arty-
sty, co  to  prowadził cichą walkę przeciwko systemowi 
i  jego sztywnym szablonom wymyślając własne reguły 
z plasteliny. 

W  marcu spakowaliśmy kartony i  przeprowadziliśmy  się 
do  nowej dzielnicy. Tego dnia padał śnieg a  tempera-
tura drastycznie spadła poniżej zera. W  nieogrzewnym 
od  wyprowadzki poprzedniego lokatora mieszkaniu 
panoszył  się nieprzyzwoity ziąb. Stary 3-metrowy kalo-
ryfer dokonywał szalonego wysiłku, żeby ogrzać nowe 
lokum. Przez pierwsze dni mieliśmy wrażenie, że  apar-
tament na  5. piętrze jest cywilizowaną wersją igloo 
skonstruowanego wg europejskich standardów. Brak 
doświadczenia w  lekkoatletycznej konkurencji skoku 
wzwyż, utrudniał temperaturze oddanie zadowalającego 
skoku powyżej zera. Cierpliwie czekaliśmy na  wzorowe 
odbicie i łagodny lot ponad krągłym parametrem. Nie tra-
cąc czasu, opatuleni w  wełniane swetry rozpoczęliśmy 
instalację w duplexie na Szkockiej 13.

W przeciągu kilku dni, mój luby skonstruował łóżko pię-
trowe w  sypialni na  piętrze. Mój nieśmiały sprzeciw 
w obliczu architektonicznego projektu spotkał się z dez-
aprobatą autora prowokując wrzaskliwą dyskusję, w jakiej 
logika moich argumentów okazała się zbiorem niedorze-
czeń i niepodważalnym dowodem na mój zaawansowany 

proza
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infantylizm. Z  etykietką zidiociałej dziewczyny, świado-
mej kruchości długoletniej relacji przywykłej do regular-
nej rozłąki, słusznie jednak upierałam się, że niemożliwe 
może zmienić upodobania i  w  ułamku sekundy przejść 
z tendencyjnej negacji na frywolny optymizm jak mięso-
żerca na wegetarianizm. 

Jak co  roku z  nadejściem wiosny wyruszał nad morze. 
Był dyplomowanym żeglarzem. Nawet poza sezonem, 
zapach wiatru, słońca i  tytoniu mieszał  się z  wodą toa-
letową Hugo Bossa, jaką spryskiwał ciało z przyzwoitym 
umiarkowaniem.

- A jeśli tym razem zakochasz się w kimś innym. Eros jest 
wybitnym strzelcem i  rzadko pudłuje. Może w tym roku 
nie chybi obierając sobie Ciebie jako cel swoich strzelec-
kich figli... - głośno gdybałam asystując przy konstrukcji 
przepastnego łoża pod sufitem.

- Piccola, zawsze będę wracać. Zawsze wracam - zarze-
kał się z przekonaniem.

Upity miłością wyjechał w kwietniu na Ibizę, gdzie po mie-
siącu wytrzeźwiał i  zapałał niekontrolowanym uczuciem 
do  biseksualnego majtka płci żeńskiej. Grecki Kupidyn 
z zamkniętymi oczami ugodził niezmordowanego poszuki-
wacza przygód dowodząc, że nasza kilkuletnia miłość była 
chudym naleśnikiem wysmarowanym konfiturą pożądania 
a nie grubym pancake’iem oblanym syropem klonowym. 

Minęło 8  miesięcy. Od  pół roku, łykałam antydepresyj-
ną pigułkę a  skręcany papieros z  dodatkiem marihuany 
przywoływał nocą Morfeusza, w  którego ramionach 
zapadałam w głęboki sen na kanapie w salonie. Stroniłam 
od łóżka jak diabetyk od napoleonki z kremem lub pączka 
skąpanego w  lukrze. Prognoza powrotu do sypialni była 
możliwa pod warunkiem rozbiórki drewnianej konstrukcji 
na której szczycie spoczywał nagi materac.

Eliot i Sam podjęli się demontażu dzieła mojego eks-ko-
chanka. Operacja przebiegła bez komplikacji jak rutyno-
wy zabieg usuwania spróchniałej ósemki znanej jako ząb 
mądrości w  gabinecie dentystycznym o  wątpliwej repu-
tacji. Po  niespełna dwóch godzinach odkręcania śrub, 
amputowane nogi i korpus łóżka przeistoczyły się w stos 
banalnych desek. Przyglądając się im z uwagą czułam się 
jak autor wandalistycznego aktu dokonanego na pomni-
ku upamiętniającego jego geniusz na miarę MacGyvera. 

Tego wieczoru spadł śnieg. Na kilka godzin przykrył beto-
nowe miasto białą kołdrą. Wiedziałam, że zimowy pejzaż 
za oknem po kilku godzinach zniknie jak wrzucona do fili-
żanki herbaty kostka cukru. Wpatrywałam  się w  niego 
jak przedszkolak w piżamie w dobranockę. Z pluszowym 
misiem na ramieniu zasypiałam na odzianym w niebieskie 
prześcieradło materacu czując oplatające mnie nagie cia-
ło Morfeusza. 

Robert Boetcher „Flamenco”, 
olej na płótnie
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Rita Staszulonok „Huśtawka”, olej na płótnie

Joanna Kleinzeller „Myśli moje stoją przy tobie”, 
z cyklu „Abelard i Heloiza”, olej na płótnie

malarstwo
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Dorota Ignatowicz-Wiśniewska, olej na płótnie

Vasyl Netsko „Po burzy”, olej na płótnie
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Wojciech Jung „Droga”

Aleksander Domański „Wróblewo”

fotografia
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Magdalena Kuśmirek
Dziewczynka z zapałkami 
Dziewczynka z zapałkami
Ktoś dał jej pudełko 
I pożałował -
Podpaliła świat
Jego świat

A potem znikła 
Zostawiła po sobie czerstwy popiół
A na nim wyleniałe torebki
Pełne herstorii starych kobiet
Jakże one niepiękne
- I ... Stare

My byliśmy wtedy młodzieńcami
Zdobywaliśmy Nanga Parbat
Świat mieliśmy za nic
Dziewczynki z zapałkami 
Porzuciliśmy u podnóża gór

A one pięły się zboczami
Spadały i w pomiętych sukienkach
Pięły się dalej
Zaroiło się od nich
Po stromej stronie
Od wschodu wzięły nas
Rankiem

Tacy byliśmy nieprzygotowani
Tacy nieprzygotowani 
Gdy zapłonął świt
Na czerwono

Tadeusz 
Wojewódzki
Stary człowiek
stary człowiek
ptakiem jest
poranionym przez czas
oszpeconym natrętnym 
 wspomnieniem
bezkresnego lotu
zniewolony płonną nadzieją
powrotu
minionych ludzi i scen 

stary człowiek
kustoszem jest
dekoracji życia scen
bez cienia pamięci
granych ról
na samotności i lęku tle

stary człowiek
spełnieniem jest
prośby długiej wieczności
bez
boskiej obietnicy
jej wypełnienia

Roman 
Brodowski
Tajemnica 
Fotoalbumu 
Stara fotografia
W poszarzałym albumie
Mały chłopiec z kromką
Razowego chleba w dłoni

Obok młoda kobieta
Patrząca w bezkres świata.
Moja kochana Mateńka
I liściu uwięziony w czasie 
Na czarno – białym papierze

Nibyscenariusz do filmu
Jednoaktówka bez tytułu
Fabuła zmienna treścią
Lecz obraz wciąż ten sam

Taka mała historia
Utrwalona błyskiem światła
Bez prawa do retuszu
Z resztą szkoda wysiłku.

Przewracam kolejną stronę
Tak łatwo cofnąć czas
Nowy epizod przed oczyma
Powolne szperanie w pamięci

Kim jest ten przystojniak?
Kim jest ta ślicznotka?
Może lepiej nie pamiętać
Nie drapać zagojonych ran.

Nareszcie ostatnia kartka
Trwający akt na scenie
Ludzkich doświadczeń.
Dwóch synów w ramionach
Niemłodego mężczyzny.

W zwierciadle czasoprawdy
Oryginał prawie taki sam
Tylko ten uśmiech na twarzy
No właśnie ten uśmiech!
W poszarzałym albumie.

Andrzej Sikorski
proszę

Jerzemu Grupińskiemu, poecie

czasu jest sporo - niech idzie
w słone pod językiem 
 
nie bój się czerwieni
rozmazanej po twarzy
po wypowiedzeniu, w którym słuchać 
 Boga
E. Lèvinas też tak
 
przygryź wargę
niech zaboli 
najdłużej

Ryszard Borzęcki
Pył
Jak antyczne głowy
Nieruchome od domysłów
Cierpią w zamknięciu
Nadkruszone
Jakby były od zawsze
Oglądane
Oczy na witrażach
Tracąc swoją nienaruszalność
Wolność odgrywania
Pięknych ról
Prawdziwe lub fałszywe
Bez słów
Bez listów
Do zgadywania...

Zanim podejdą
Od świtu wydmuchuje ze szczelin biedronki. - Lećcie, żeby na wieczerz było co jeść! Obrus 

wyszywany od Ciotki Staszki, krzesła i woda tam, gdzie zawsze. 
W skupieniu wypatruje czarnych kropek na niebie. Wieczorem czuje zapach chleba i krwi. 

Nie zasypia, czuwa w sadzie z siekierą gotowy na wszystko.

poezja
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Anna Flis, płaskorzeźba Aleksander Tomczak, rzeźba w drewnie

Zenon Kosater „Pisarz”, rzeźba w drewnie Zygmunt Bukowski „Matka pokazująca gwiazdę”,  
rzeźba w drewnie, fot. Henryk Kleinzeller

rzeźba
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Stach Szulist

List z Limbaži

Z  Antkiem połączyła nas muzyka. Szczególnie Iron 
Maiden. Spotkanie na  ich koncercie. A  właściwie po  ich 
koncercie, kiedy natknęliśmy  się na  siebie, całkiem przy-
padkiem, na  dworcu w  Poznaniu. Czekał na  powrót 
do Gdańska. Wściekły. Obserwowałam tę jego wściekłość, 
bo wcale jej nie ukrywał. Mam wrażenie – dzisiaj – że był 
to  rodzaj teatrzyku jednego aktora, może nawet na  mój 
użytek stworzonego albo jakiejś innej długonogiej pięk-
ności, podobno za taką wtenczas uchodziłam. W każdym 
razie zwracał na siebie uwagę. Na pewno zewnętrznością. 
Sylwetką sportowca. Jednak nie  takiego z  gatunku mię-
śniaków, krępego i  szerokiego w barach ciężarowca albo 
kulturysty, lecz raczej kogoś w rodzaju latynoskiego biega-
cza, choć nie wiem, skąd wtedy zrodziło się w mojej głowie 
takie skojarzenie. W każdym razie zrobił na mnie wrażenie. 
Chyba ja na nim również, bowiem po kilkunastu minutach 
wyjął z futerału starą gitarę i zaczął pobrzdąkiwać kawałki 
z innej mojej muzycznej miłości – Jefferson Airplane, pró-
bując zawodzić podobnie jak Grace Slick. Czym sprawił, 
że mym ciałem wstrząsnął dreszcz, jaki nigdy potem tego 
ciała udziałem nie  był. Nawet przy najbardziej zapamię-
tanych orgazmach. Tych pierwszych z Antonim. Twierdził 
po  kilkunastu minutach, że  musiał do  mnie podejść te 
kilkanaście metrów wzdłuż odkrytego peronu, bo  śpie-
wałam – czego nie  pamiętam, niestety, a  może zwyczaj-
nie łgał? – podobnie jak Grace. Tak zaczęła  się trwająca 
do teraz znajomość. W pociągu, kiedy staliśmy w korytarzu 
stłoczeni jak sardynki w puszce i kiedy czułam przez ubra-
nie ciepło jego ciała, każdy oddech jego na  moim czole 
i  ciepło wyzierające z  jego ust po  każdym wypowiedzia-
nym słowie – a mówił niemal przez cały czas, do samego 
Gdańska, mnie udało  się powiedzieć ledwie kilka, może 
kilkanaście zdań – dochodziłam z każdą chwilą do przeko-
nania, że to jest ten, z którym powinnam być przez resztę 
życia. Z  którym powinnam przeżyć wiele pięknych dni, 
żebym na  starość mogła bezustannie nucić – kiedy jego 
już nie będzie, bo od razu zakładałam, że umrze pierwszy, 
że muszę po  jego stracie cierpieć, urodzona cierpiętnica, 

za dużo filmów o  cierpieniu wtedy oglądałam, ale  takie 
uwielbiałam – „to  były piękne dni”, bo  ten romans Wer-
tyńskiego powtórzony potem przez Hopkins i  naszą 
Kunicką cały czas obijał  się po  obrzeżach mojej czaszki 
podczas tamtego powrotu z koncertu. Antek bezustannie 
opowiadał o  wszystkim, szczególnie o  wojsku, z  którego 
jakiś czas wcześniej wyszedł. Pamiętam, że wspomnienia 
przez niego snute wydały mi się wtedy bajkami z gatunku 
strasznych i niesamowitych, skrajną odmianą męskich fan-
tazji mających na celu podkreślenie heroizmu, za którym 
tęsknili – za którym, tak sądziłam, on tęsknił – a  którym 
najlepiej było się chwalić przed obcą nieznajomą, dopiero 
co  poznaną na  peronie kolejowym siksą, mamioną tymi 
opowieściami niesamowitymi w zatłoczonym i śmierdzą-
cym moczem wagonie pociągu osobowego, bo o dosta-
niu biletu na  pospieszny czy ekspres z  numerowanymi, 
rezerwowanymi miejscami mowy nie  było. Mimo tych 
niedogodności podróż płynęła jak w  bajce. Tym bardziej 
przy bajecznych opowieściach, które – niepostrzeżenie, 
przynajmniej dla mnie – przeistoczyły  się w  zwyczajne 
zaloty, żeby nie  powiedzieć – podryw. Najpierw zaczął 
mieć wyrzuty sumienia, że  bez przerwy on nadaje, a  ja 
muszę słuchać. Na  co  odparłam, że  nic takiego, bowiem 
uwielbiam słuchać, jak inni opowiadają, ale  też umiem 
opowiadać, no i że jestem tak wychowana – z domu i szko-
ły – że  gdy ktoś mówi, to  nie  wypada mu przeszkadzać. 
Ujął mnie tym, iż przyznał rację, a w końcu oznajmił, że jak 
żyje, nie  spotkał tak kulturalnej i  dobrze wychowanej 
osoby. Nie  powiem, schlebiały mi te słowa, gdyż takich 
doświadczeń nie  miałam. Miejscowi chłopcy – z  mojej 
miejscowości, wsi Sobowidz – najczęściej posługiwali  się 
słownictwem dającym się, najdelikatniej mówiąc, okre-
ślić jako bulwarowe, chwilami wręcz wulgarne – cóż, taki 
urok osiedli z przewagą pegeerów, a w naszej wiosce ten 
dominował i  miewał  się dobrze, hołubiony przez system 
i lokalne czynniki – a dziewczęta traktowali jako trofeum, 
które należy zdobyć na  dyskotece w  remizie lub Klubie 
Rolnika, pobawić  się – najlepiej przelecieć; bo  przecież 

proza
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one tam tylko po  to  przyłażą, to  często słyszana śpiew-
ka z tamtych czasów w mojej wsi – porzucić albo komuś 
w następnym tygodniu podrzucić, potem przechwalać się 
swoimi wyczynami komu i gdzie się da, by w końcu zostać 
pijusem, moczymordą, samotnikiem sfrustrowanym i sta-
czającym  się na  dno egzystencji. Niejedna z  tych zdoby-
wanych i porzucanych potem jakoś się pozbierała, została 
sklepową, fryzjerką albo krojczynią w  okolicznych zakła-
dach tapicerskich, zawędrowała do  miasta i  jako farbo-
wana cnotliwa wyszła nieźle za mąż. Przy takim losie mój 
w tym momencie, w wagonie, blisko ciała obcego wyda-
jącego  się z  każdą chwilą nieobcym, zdawał  się nabierać 
kolorów dotąd w Sobowidzu niespotykanych. Wiedziałam 
jednak, że  cokolwiek  się jeszcze na  odcinku Bydgoszcz – 
Gdańsk wydarzy, to nie mogę chwalić się tym koleżankom, 
tym bardziej wspominać kolegom – miałam ich? – bo jak 
to nie wypali, będzie wielkie pośmiewisko. W mojej – chy-
ba nie  tylko – wsi uwielbiano, gdy innym przytrafiały się 
sercowe nieszczęścia, a najlepiej takie, które kończyły się 
ciążą, a  narzeczony nieoczekiwanie zapadał  się pod  zie-
mię. Toteż na  wszystkie zaczepki erotyczne ze  strony 
Antka udawałam w  tym wagonie odporną. Wolałam 
wyjść na niekumatą, tępą wiejską dziewuchę, niż od razu 
zgadzać  się na  realizację słodziutkich obietnic. A  słodzić 
Antoś potrafił. Wiele bym dała, żeby choć raz w  miesią-
cu wpadło mu do głowy, by podsłodzić to nasze gorzkie 
życie tak jak wtedy, cząstką tej gamy słów, w  pociągu. 
Imponowała mu wtedy nie  tylko moja uroda, ale  i  moja 
duchowość. Masz nie tylko cudowne ciało, taką figurę jak 
Barbara Brylska z „Anatomii miłości” – nic mi tytuł tego fil-
mu wtedy nie mówił, dopiero po kilku latach obejrzałam 
go w telewizji – ale i nogi jak Mira Kubasińska – to już mi 
schlebiało, bo choć wtedy z mojego pokolenia nikt Kuba-
sińskiej z czymkolwiek nie kojarzył, to były czasy dominacji 
muzyki noworomantycznej z Kombi, Kim Wilde, Bow Wow 
Wow, Pat Benater, Classics Neuveau, Papa Dance, a nawet 
Kasią Sobczyk usiłującą z  nimi „romansować” w  kawał-
ku „Był taki ktoś” na  dyskotekowo, to  kilku zakręconych 
na punkcie innych klimatów muzycznych musiało kojarzyć 
ją z Nalepą i Breakoutem. Należałam do nich. Należał też 
Antoni. I to był pierwszy argument, że postanowiłam ulo-
kować go na  dnie mego serca. Oczy zachwyciły  się nim 
od  razu, zatem – trawestując tytuł z  Miry – legł „na  dnie 
mych oczu” natychmiast. Tak bardzo, że  po  powro-
cie do  domu nie  mogłam przez niego zasnąć. Kilka razy 
wstawałam z  łóżka. Nastawiałam na  płytę gramofonu 
longplay Iron Maiden, słuchałam dwie godziny, a  gdy 
przypomniałam sobie komplementy na temat moich nóg 

i porównanie urody do posępnego piękna tej pani – Miry – 
sięgałam po longplay „Mira” i przesłuchiwałam do samego 
świtu, aż nie miałam siły jechać potem do szkoły. W końcu 
gdy zasnęłam na biologii, to nie dźwięk głosu wściekłego 
nauczyciela mnie wyrwał ze stanu odrętwienia, a złudze-
nie gitary słyszanej za słowami „ktoś znów nazwał mnie 
Luizą”.

Antek na dworcu w Gdańsku wziął ode mnie adres. Obie-
cał napisać. Też wzięłam jego adres. Niczego nie obiecy-
wałam. Mimo zauroczenia jego urodą – te włosy i oczy jak 
u Anthony Delona syn Alaina! – postanowiłam nie narzu-
cać się. Powtarzałam sobie, niech  się dzieje, co  chce (za 
Krawczykiem uwielbianym przez większość moich koleża-
nek z  podstawówki), nie  narzucę  się pierwsza, choćbym 
nawet i zeschnąć z tęsknoty za ponownym ujrzeniem tego 
cudu miała. Z czasem dopadały mnie wątpliwości, bo to, 
że przedstawił mi się jako Antek, nie dawało żadnej gwa-
rancji, że naprawdę tak się nazywał. Nagle uzmysłowiłam 
sobie, że  to  jakieś głupkowate imię – kto w  dzisiejszych 
czasach daje tak dziecku na  imię? Nie  znałam w  swoim 
dalszym, tym bardziej bliższym, otoczeniu faceta o imie-
niu Antoni. Zaczęło mi pachnieć oszustwem. Ot, kombi-
nowałam, wyszłam na nieokrzesaną wieśniarę, taką, którą 
wyborny podrywacz zagaduje na trasie – wie, a raczej jest 
duże prawdopodobieństwo, że nigdy więcej jej nie spo-
tka – bajeruje, opowiada niestworzone historie, rośnie 
w swoich oczach jako bohater, a potem będzie się chwalił 
przed kumplami, jak to  zaimponował takiej jednej, czyli 
mnie. Może jeszcze doda; zaliczyłem ją przy okazji. Posta-
nowiłam więc, że  jeśli  się nie odezwie, a  ja kiedyś umrę, 
i  jeśli istnieje niebo lub piekło, a  ja tam trafię, to dopad-
nę go, narobię obciachu w  obecności wszystkich świę-
tych i  diabłów, nawet samego Pana Boga. Tym bardziej, 
że pod koniec podróży opowiadał o swoim zauroczeniu 
wiarą, odkrywaniu jej tajników, cytował jakieś modlitwy, 
analizował biblijne kawałki. Może dlatego, że  wydawało 
mu się, że mnie to imponuje? Udawałam wprawdzie obo-
jętną, lecz w gruncie rzeczy – w duchu – zazdrościłam mu 
tej wiedzy. Tym bardziej teraz  się dziwię i  pytam, gdzie 
to wszystko jest? Gdzie ta religijność? Pobożność? Cotygo-
dniowe bieganie do kościoła? Służenie do mszy świętej? 
Nie ma tamtego Antosia. Być może nigdy nie było? Może 
taki Antoś istniał tylko w jego opowieściach, był projekcją 
pobożnych życzeń prawdziwego Antosia?

Pierwszy list przyszedł po  dziesięciu dniach. Na  wstępie 
od  razu przeprosiny, w  których wyjaśniał, że  z  powodu 
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własnego bałaganiarstwa zawieruszył gdzieś moją kar-
teczkę z  adresem. Uwierzyłam. Od  razu też nabrałam 
przekonania, że Antek ideałem nie jest, bo skoro bałaga-
niarz, to  ma jakieś wady, a  zatem i  mnie wolno podob-
ne mieć. Te porównania siebie z  nim niepokoiły mnie. 
Od  razu nasuwały skojarzenia, że  przy każdej próbie 
myślenia o nim wychodzi na to, że widzę siebie w roli jego 
żony. Miałam niespełna osiemnaście lat, szkołę na karku, 
maturę jak najbardziej, marzenia o studiach w stolicy, bez-
warunkowy priorytet, i... małżeństwo? Po  lekturze listu, 
od  połowy pełnego peanów na  moją cześć, zapewnień, 
że  ja i  tylko ja jestem tą, z którą musi się spotykać, speł-
niać, w podtekście doczytywałam – spędzić resztę życia, 
bowiem nigdy wcześniej takiej dziewczyny nie  spotkał 
i na pewno spodobam się jego mamie. Pod koniec pytał, 
ile mam lat, bo z tego wszystkiego zapomniał mnie zapy-
tać. Nie, żeby był niegrzeczny, tłumaczył się, gdyż wiedział 
– informował – że wie, iż kobiet o lata pytać nie wypada, 
nawet nie należy, a docieka dlatego, że nie chciałby, żeby 
za jakiś czas wydało się, że mam – na przykład – czterna-
ście, a  jemu wciskam  się jako pełnoletnia. Trochę mnie 
to rozwścieczyło – choć wcześniej rozbawiło – ponieważ 
wyczytałam między wierszami, że  myśli o  dobraniu  się 
do  mojego krocza. Póki co, na  tym etapie znajomości – 
w zasadzie nieznajomości – nawet w najodważniejszych 
myślach taka opcja nie przemknęła mi przez umysł. Mimo 
niedoskonałości w  formułowaniu myśli na  papierze, 
doszłam do  wniosku, po  lekturze listu i  chwili refleksji, 
że będę znajomość kontynuowała. Ba, po co ta hipokryzja 
przed samą sobą, zgromiłam siebie natychmiast, przecież 
ty tego najnormalniej w świecie pragniesz!

Nie  mogłam tej prawdy nijak w  sobie zagłuszyć. Odpi-
sując na  list, starałam się być powściągliwa w wyrażaniu 
odczuć, bo  jeszcze nie  uczuć. Choć to  tliło  się we  mnie 
odczuwalnym w  każdym fragmencie ciała płomy-
kiem, po  liście chyba już płomieniem. Postanowiłam iść 
na  wytrwałość. Zadając sobie ból oczekiwania, spraw-
dzić zapewniającego o  miłości, o  kochaniu po  sam kres 
– tylko czego? – uczuciu tak gorącym jak to  z  piosenki 
„Kocham cię, kochanie moje” – skąd mu się wzięło akurat 
to skojarzenie z Maanamem, wolałabym już „Szał niebie-
skich ciał” albo „Miłość jest jak opium” – westchnieniach 
do mojego wyobrażenia tak głośnych, że nie tylko Gdańsk 
słucha, ale i na Grenlandii słyszą, i to tak, że od żaru tych 
westchnień i  wypowiadanego mojego imienia topnieją 
tamtejsze lodowce. Poprosiłam zatem w  kolejnym liście, 
by nie  epatował mnie podobnymi metaforami, bo  tylko 

o  ironiczny uśmieszek mnie przyprawiają, ale  zapropo-
nował coś konkretniejszego. Obraził  się na  tydzień, 
nie  przysyłał listu, lecz gdy  się przestał dąsać, zapewnił, 
że  uczucie wciąż posiada tę samą moc rażenia, ten sam 
żar w  nim  się tli, zatem koniecznie chciałby spotkać  się 
ze  mną. Przy tym nadziwić nie  mógł  się swojemu nie-
zgulstwu – dokładnie takiego użył określenia, czytałam 
je po  raz pierwszy – że  jeszcze na  to  nie  wpadł. Miałam 
tylko ustalić warunki. Zupełnie inaczej niż dzisiaj, kiedy 
młodzi umawiają  się esemesem, albo przez Skype’a, czy 
zwyczajnie na Gadu-Gadu. Danie mi wolnej ręki w kwe-
stii wyboru czasu i  miejsca pierwszej randki na  serio 
wydało mi  się z  jego strony przejawem szacunku dla 
mnie. Uznałam, że muszę dla niego wiele znaczyć, skoro 
jako mężczyzna – a  babcia wciąż przed nimi ostrzegała, 
sugerowała małżeństwo tylko z pieniędzmi posiadanymi 
przez upatrzone ciało – zostawia mi w tak ważnej sprawie 
wolną rękę. Wtenczas wydawało mi się to nie lada ustęp-
stwem ze strony faceta. Dziś wiem, że wszystko z powo-
du zaślepienia pierwszą miłością. Na  dodatek tą głupią, 
bo  z  gatunku tych od  pierwszego wejrzenia. Ponadto 
wtedy jeszcze nie potrafiłam rozszyfrowywać mężczyzny, 
nie miałam pojęcia, co to znaczy instrukcja obsługi osob-
nika w spodniach i z przyrodzeniem ani jak czytać gesty 
takiego. W każdym razie zdecydowałam się na pierwszą 
randkę w  Gdańsku. Wyznaczyłam miejsce i  czas. W  nie-
dzielę o jedenastej przy pomniku Heweliusza.

/…/

Mamie za dużo nie  opowiadałam o  spotkaniu. Chciała 
zobaczyć jego zdjęcie. Zaskoczyła mnie. Skąd wiedziała, 
jakim sposobem domyśliła się, że  dał mi swoje zdjęcie?! 
Okazało się, że za jej czasów tak właśnie robiono – chło-
pak bądź dziewczyna dawali sobie na  pamiątkę foto-
grafie, najczęściej z  wypisaną na  odwrocie dedykacją. 
Antoni dał bez dedykacji – tylko z nabazgranym ANTEK. 
Mnie to wystarczyło. Na tyle, że o zaśnięciu tej nocy tak-
że nie było mowy. Czułam się tak szczęśliwa, że przez pół 
nocy słuchałam płyt, ze  dwadzieścia razy „Co  się stało 
kwiatom”, a  do  świtu czytałam powieść Julio Cortaza-
ra ”Grę w klasy”. Nie wiem czemu, ale  jej klimat pasował 
mi do  stanu ducha, w  jaki wepchnęło mnie spotkanie 
z chłopakiem.

 
Fragment powieści Stacha Szulista „List z  Limbaži”,  
wyd. POLIGRAF, 2018



28     styczeń – marzec 2019

Iwona Deptuch - Dymowska „ 
Gdańsk”, akwarela

Agnieszka Michalczyk „Francuskie impresje”, olej 
na płótnie

Henryka Lisiecka, olej na płótnie

malarstwo
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Magdalena Tuźnik „Stara papiernia”, akryl na płótnie Teresa Piotrowska „Hulhumale 1”, olej na płótnie

Anna Maria Modrzejewska „Jazz”, olej na płótnie Barbara Biegańska „Zmrok”, technika mieszana

Edyta Skrzypek „Przywidz”, olej na płótnie



30     styczeń – marzec 2019

Wojciech Górecki

Gdańsk

Złota Brama Dwór Artusa

Wielki Młyn nad Kanałem Raduni Ul. Mariacka

Panorama Targu Rybnego

grafika
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Żaglowce na Motławie, „Norda”

Brama Wyżynna z fosą

Żaglowce pod Żurawiem

Zielona Brama
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Zbigniew Ignacy Brzostowski
Noc kresu - sen
To już koniec –
człowiek nie odwróci czasu.
Nienawidzę zegarów – sprzymierzeńców śmierci.
Wcześniej czy później – cóż to za różnica,
a jednak tak przyjemnie oszukiwać siebie.

Wzywają mnie mary o wdziękach pantery,
wszerz drogi rozwalone na suchym asfalcie,
robactwo drążące korę mej pamięci.
Wyczuwam widoków tych nienaturalność,
obrazy widziane jakby z drugiej strony.
Pokazana na opak przyszłość moich działań,
koślawa i głupia przewrotność Ananke.

Jedna tylko jest rzecz potwornie prawdziwa,
to spojrzenie
co się we mnie wgryza.
Jego pamięć przetkana drobinami sadzy –
błyszczy
w obręczy zielonej tęczówki.

To już koniec – nic tu nie poradzi
i twoja modlitwa, i niczyja pomoc.
To co myślisz –
nie ma przecież żadnego znaczenia.
Na śmieszność tylko sam siebie wystawiasz.

Krzyczę –
pochylając się nad sobą –
Krzyczę –
Czy ty jeszcze żyjesz!
Żyjesz?

Budzę się czując
ślady twoich butów na twarzy.

Jerzy Fryckowski
Hłasko do Agnieszki Osieckiej.
Kazimierz nad Wisłą 1957
Kochana
mieszkam w Domu Architekta
rynek tuż za oknem
luminarze literatury żonglują mną jak piłką
bierzemy bar kilka razy dziennie
najwierniejsi są krytycy
Putrament mówi
że działają na zasadzie rakiety nośnej
i kiedyś mnie opuszczą
oby po wylansowaniu
redaktorki młode jak Polska Ludowa
kładą sobie na kolanach moją głowę
i wmawiają mi trudne dzieciństwo
to budzi w nich instynkt macierzyński
Agnieszko
słyszę w farze nasze modlitwy o sławę
w ruinach zamku
zaczynam pachnieć tobą
codziennie na targu przypominają mi ciebie
oczy chłopów czerwone z braku snu
zapach alkoholu i mokra sierść grubych koni

Boję się że te trzy krzyże na wzgórzu
to dla nas
i naszej miłości

Roman Ciesielski
centrum
kelnerki i ekspresy do kawy
przekrzykują romea i julię 
swoje monotonne życie
pełne gwaru i dymu
zapachu drożdżowego ciasta

z okna widać lazaret wiedemanna
pod ścianami przemykają ludzie o kulach
powiewają nasiąknięte ropą i krwią bandaże
maszerują amputowane zgniłe kończyny
oszalałe włosy matek 
czerwone flagi na pustych trybunach

gra orkiestra dęta pod pomnikiem poległych
przygrywa tańczącym płytkom chodnikowym
puzon zakończył to wszystko pięknym fałszem

Tadeusz Jałoszyński
Psalm
 „Oby się ukazał dzień 
 a cienie przeminęły”

Blask księżyca otaczał powłokę nieba 
Srebrzystokształtną aureolą
Widziałem wyraźnie jego profil
Był lekko łzawy, trochę sentymentalny
Trochę smutny z ckliwym uśmiechem
Jakby lekko kołysał się,
Był dla mnie słodkim rydwanem
Przybywał by zabrać mnie
W inna powłokę, powłokę dnia
Unosząc się przez delikatną szarą mgłę

Znalazłem się nagle w wilgotnej ziemi,
Z której patrzałem w wielkie oko nieba
Przez chmurę księżyc tworzył cień
- ukazał się dzień

poezja
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Olena Ulianova „Rzeka”, tkanina

Wiesław Grzech „Wierzby”, olej na płótnie

tkanina/malarstwo
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Regina Kłosińska „Stara papiernia”, akryl na płótnie

Ewa Boduch „Martwa natura”, pastela 

malarstwo
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Julia Mazur, z cyklu „Smoki”, rysunek

Daniel Kufel „Żuławskie demony”, grafika komputerowa

Wojciech Kostiuk „Zmierzch”, mezzotinta

rysunek/grafika
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Urszula Cwalińska „Wśród 
pól”, akryl

Ewa Kruglik „Pierwszy śnieg w Tatrach”, olej na płótnie

malarstwo
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Krzysztof Grynder

Z kolekcji starych pocztówek i fotografii

Pręgowo (Prangenau). Od góry: Przedszkole NSV 
(Narodowa Socjalistyczna Opieka Ludowa). Schronisko 
młodzieżowe. Obóz pracy. Pocztówka z 1938 r.

Koszwały (Gottswalde). Dom podcieniowy z 1792 r. 
Widoczne tory kolejki wąskotorowej Gdańsk – Świbno, 
wybudowanej w 1905 r. Pocztówka z ok. 1920 r.

Pruszcz. Konsekracja kościoła katolickiego w Praust, 1928 r.

historia
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Piotr Wójcik

Cafe Schwedland, 
Schnuwsee, Praust.

Istnieje takie miejsce w Pruszczu / Praust, które przez wie-
ki było najważniejszym punktem rozwijającej się miejsco-
wości. Niestety, obecnie niewiele osób odważy  się tam 
zaglądać. Trudno się dziwić, ten obszar jest niedostępny. 

To jedno z ostatnich miejsc, do których chcemy zaglądać. 
Ponure, mroczne, pełne pułapek. Docierają tam tylko 
śmiałkowie. Najprawdopodobniej kiedyś „Wielkie jezio-
ro Schnuwsee”, dziś urokliwy i  pełen tajemnic bagienny 
teren. Według przekazów z „Kroniki wsi Pruszcz” Wilhel-
ma Hoffmana dowiadujemy  się o  tym jeziorze. Znajdo-
wało się ono w okolicy „prausterskie Młyny i Śluzy”. Rzeka 
Radunia rozlewała  się w  sposób naturalny w  okolicach 
współczesnej Faktorii Rzymskiej. Gdy przybyli w te okolice 
Krzyżacy nad kanałem Starej Raduni, mógł stać już młyn. 
Jezioro zwane Wielkim, nazywało się Schnuwsee, Schnuw 
see.

Tereny Wisły regulowane były już w 1288 roku, za pomocą 
potężnych wałów. Mistrz krajowy Meinhard von Querfurt 
osuszył bagnistą nizinę za pomocą rowów odwadniają-
cych i uzyskał żyzną ziemię żuławę.

Radunię wzmocniono wałami w kierunku Krępca i połą-
czono z  Motławą. Pierwsza źródłowa wzmianka o  Prust 
/ Prustsze pochodzi z  1307  roku. Podczas brawurowej 
akcji w 1308 roku miasto Gdańsk przejął Zakon Krzyżacki. 
W 1309 roku zapadła decyzja o utworzeniu komturstwa, 
administracyjnej jednostki państwa zakonnego w  Prust/ 
Praust. Kładziono ogromny nacisk na przebudowę gospo-
darczą. Około 1333  roku Jordan von Vehren zatwierdza 
decyzję, która zmienia całkowicie dotychczasowe spokoj-
ne miasto w plac budowy. Krzyżacy przybywają w okolice 
starego młyna „Wielkiego jeziora Schnuwsee”. Rozdziela-
ją w  tych rejonach Radunię (Stara Radunia, kanał Nowej 
Raduni). Powstają nowe młyny i  zapewniają obronę 
militarną.

Fragment mapy z terenem osuszonego rejonu, stawów rybnych, 1981 r. Źródło: https://praust.wordpress.com

historia
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Powstał pomysł o  poprowadzeniu krystalicznej wody 
wzdłuż wzgórz do  Gdańska, któremu brakowało wody 
pitnej. Dodatkowo różnica poziomu rzeki ma być wyko-
rzystana do  napędzania młynów. W  stronę Gdańska, 
przez środek Praust, wybudowano przekop Nowa Radu-
nia / Radaune. Nad Wielkim jeziorem Schnuwsee poja-
wiają się potężne zapory, warownia, stawy rybne. Koryto 
rzeczne Starej Raduni zostaje rozdzielone. Najważniejsze 
miejsce na mapie w rozwijającej się miejscowości to młyn 
i czasami kościół. Prauster Muhle and Schluse nad uregu-
lowanym jeziorem Schnuwsee staje  się najważniejszym 
miejscem, o które podczas każdego najazdu obcych wojsk 
na  Gdańsk, walczy  się zaciekle do  ostatniego rycerza. 
Bycie młynarzem to prestiż, a często niebezpieczeństwo. 
Terenu na różnych odcinkach kanału broniły basteje. Naj-
słynniejsza z nich miała znajdować się w okolicy kościoła 
ewangelickiego. Na ziemi młyńskiej. Powstały tutaj potęż-
ne stawy rybne, które dopiero niedawno zbagrowano. 
Wdzierając  się w  ten niedostępny teren, stworzono plac 
kultury i zagospodarowano część ścieżek.

Minęły setki lat. Ciekawostki historyczne interesują 
przede wszystkim pasjonatów, ale okazuje się, że nie tyl-
ko. Niektóre historie fascynują i  Was, drodzy czytelnicy. 
Mam nadzieję, że  zainteresuje Was opowieść, dla której 
punktem wyjścia była pewna kartka pocztowa…

Na  jednym z  portali aukcyjnych pojawiła  się „grusów-
ka”!! Pocztówka z Praust, datowana na rok 1906. Niby nic 
nadzwyczajnego – grafikę, która znalazła  się na  kartce 
znaliśmy już wcześniej, z  publikacji internetowych. Przy-
najmniej tak nam się wydawało…

Jednym z najlepszych materiałów źródłowych do analizy 
historycznej są właśnie pocztówki. Zdjęcia lub obrazy tam 
umieszczone są dokładnie i  czytelnie opisane. Wydaje 
się, że  te z  naszego Pruszcza zostały już dokładnie zba-
dane a obiekty rozpoznane. Jednak w przypadku kawiar-
ni Schwedland jest pewna nieścisłość. W  publikacjach, 
które znam Schwedland została umiejscowiona tam 
gdzie obecnie znajduje  się Urząd Miasta a  przed wojną 
dom kupca Stanitzkiego, właściciela sklepu z artykułami 
monopolowymi.

Oglądając wielokrotnie ową pocztówkę miałem wątpliwo-
ści czy ten budynek stał w  centrum ówczesnego Praust. 
Wprawdzie oba budynki stoją prostopadle do kanału Radu-
ni i można znaleźć pewne podobieństwa, to budynek przy 
obecnej Grunwaldzkiej posiadał białą lub jasną elewacją 
a ten jest w całości z czerwonej cegły. Poza tym Schwedland 
miała stać na działce w pobliżu młyna a z analizy przedwo-
jennych map na pewno w tym miejscu młyna nie było.

W publikacji „Pierwszy był Pruszcz” Jacka Ciarkowskiego 
czytamy o pożarze z 1895 roku, który doszczętnie znisz-
czył budynek młyna oraz częściowo pozostałe zabudowa-
nia. W obliczu zniszczeń, dotychczasowy dzierżawca miał 
zrezygnować z  dzierżawy. Zarząd parceli przejął mistrz 
śluzowy Ernst Neumann, jednak nie podjął się odbudowy 
młyna. Parcela została wydzierżawiona Karlowi Schwe-
dland, z przeznaczeniem na letnią restaurację.

W książce „Historia Pruszcza Gdańskiego do 1989 roku” czy-
tamy o restauracji letniej Schwedlanda na terenie dawnego 
młyna, działającej od 1897 roku. I właśnie o tym budynku 
z poniższych pocztówek moim zdaniem jest mowa. 

Pocztówka z 1901 r.,  
źródło - www.fotopolska.eu
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Kilka dni temu na aukcji internetowej ukazała się mało zna-
na pocztówka z ówczesnego Praust wysłana w 1906 roku. 
Daje ona nowe światło na Cafe Schwedland.

W swojej kronice Hoffmann pisze:
Działka młyńska wraz z  restauracją letnią przejęte zostały 
1 kwietnia 1903 roku w dzierżawę przez pana Ottona Kalina.

Cafe Schwedland to  ten sam budynek co  Cafe Kalin! 
Dowodem tego jest właśnie poniższy obraz.

Jak długo Cafe Kalin działała trudno będzie ustalić, nato-
miast potwierdzenie miejsca znajdujemy w  Adressbuch-
-u z 1927 roku. Rodzina, być może dzieci Ottona, mieszkały 
jeszcze w  latach 20-tych pod  adresem- An der Schleuse 
1 ( Przy śluzie 1). Ernst wykonywał zawód młynarza a Otto 
dozorcy, zapewne w powstałej w tym miejscu w 1921 roku 
elektrowni wodnej.

Budynek Cafe Schwedland (Kalin) przetrwał do dnia dzi-
siejszego, znajduje się przy kanale Raduni na terenie Fak-
torii i znany jest pewnie wielu Pruszczanom.

Podczas ostatnich prac remontowych zapadła się piwnica 
dawnego Schwedland. Istnieje duże prawdopodobień-
stwo, że  podziemia pamiętają czasy krzyżackie. O  tym 
zadecydują archeolodzy. Również o  tym, czy budynek 
może być wpisany do rejestru zabytków.

Źródła:
• Allegro.pl,
• „Pierwszy był Pruszcz” – Jacek Ciarkowski, Monika 

Ambros-Zezula,
• „Kronika wsi Pruszcz” – Wilhelm Hoffmann,
•  „Historia Pruszcza Gdańskiego do 1989 roku” – pod red. 

B. Śliwińskiego
• Opracowania własne.
• Warto również zajrzeć:
• Beata Możejko, Błażej Śliwiński „O początkach budowy 

Kanału Raduni w Gdańsku w XIV wieku”
• http://www.zapiskihistoryczne.pl/files/issues/ef67c5b-

70f3dc157006448439dd5cd5b_ZH_2012_2_Mozejko_
Sliwinski_2N.pdf 

• Praust/Pruszcz – www.praust.wordpress.com

Fragment pocztówki 
z 1906 r. z opisem 
Cafe Kalin

Fragment pocztówki 
z 1901 r. z opisem 
Cafe Schwedland

Budynek Cafe Schwedland/Cafe Kalin – współcześnie, fot. Piotr Wójcik
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Jerzy Paweł Kornacki

Domy podcieniowe 
na Żuławach Gdańskich cz. 2

Niestety do  obecnych czasów zachowało  się niewiele 
samych domów podcieniowych a  pełnych gospodarstw 
wcale. Wielu obecnych właścicieli tych zabytków boryka się 
z  trudnościami finansowymi i  technicznymi, aby uratować 
i utrzymać w dobrym stanie taki obiekt. Koszt naprawy ele-
mentów konstrukcyjnych przewyższa możliwości właścicie-
li. Dlatego też tym większy szacunek należy się tym, którzy 
walczą o te zabytki i chcą zachować je dla potomnych. 

Jednym z  takich obiektów jest dom podcieniowy w  Trut-
nowach. Jest to  największy taki zabytek na  terenie Żuław 
Gdańskich. Stanowi obecnie własność państwa Kufel. 
Gospodarze, uparcie wbrew trudnościom starają się zacho-
wać choćby najmniejsze detale wystroju wnętrza i  wglądu 
zewnętrznego tego wybudowanego w  1720  roku domu 
podcieniowego. Jest to forma domu z dobudowanym skrzy-
dłem bocznym z charakterystycznymi zastrzałami i ryglami 
w podcieniu, tzw. winkelhof (kształt litery L). Podcień usta-
wiony na ośmiu solidnych słupach. Wybudowany dla gospo-
darza Georga Besenera przez Petera Lettkau, został oddany 
15 sierpnia 1720 roku, co zostało wyryte na belce frontowej 
w podcieniu. Obecnie jest domem mieszkalnym a jednocze-
śnie galerią i pracownią malarską gospodarza. Znajduje się 

tutaj też prywatne Muzeum Wsi Żuławskiej i siedziba stowa-
rzyszenia „Żuławy Gdańskie”.

W  miejscowości Żuławki możemy podziwiać dom podcie-
niowy pochodzący z  XVIII wieku. Został on przebudowany 
w  1825  r., o  czym informuje nas inskrypcja nad drzwiami 
wejściowymi. Dowiadujemy się z niej, że dokonana została 
na  zlecenie ówczesnego właściciela gospodarstwa Petera 
Eppa żyjącego w latach 1776 – 1837. Groby rodzinne Eppów 
możemy znaleźć dzisiaj na cmentarzu – lapidarium w pobli-
skiej wsi Niedźwiedzica. Jest to  dom drewniany postawio-
ny na  murowanej podmurówce. Podcień domu ustawiony 
prostopadle do kalenicy głównego budynku tworzy formę 
budynku typu kreuzhof, czyli w  kształcie litery T. Ma on 
wypełnione rygle żółtą cegłą holenderką. Pod podcieniem 
podjazd jest zabudowany podłogą z  drewnianych desek. 
Obiekt ma zachowane oryginalne okiennice. Drzwi frontowe 
są dwudzielne. Obiekt jest własnością prywatną jednak dzię-
ki uprzejmości gospodarzy można go oglądać z zewnątrz.

Innym przykładem domu podcieniowego jest obiekt stojący 
w centralnej części wsi Miłocin. Dom ten pochodzi z 1731 roku 
i  został wybudowany prawdopodobnie dla rodziny Hein-
rich, która przybyła do Miłocina (niem. Herzberg) w XVIII w. 

Dom podcieniowy w Miłocinie, , 1731 r., fot. Polimerek, źródło: https://
upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9d/Milocin_dom_
mennonitow_bok_2.jpg

Dom podcieniowy z 1720 r. w Trutnowach, fot. Polimerek, 
źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Trutnowy#/media/
File:Podcieniowy_dom_we_wsi_Trutnowy_2010.jpg
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Na  belce nad drzwiami wejściowymi umieszczono inicjały 
właściciela - H.K. W późniejszych latach budynek ten stał się 
plebanią dla pastorów rezydujących w stojącym nieopodal 
kościele. Do dziś zachowały się tylko ruiny tej wybudowanej 
około 1550 roku a rozebranej w 1954 roku, świątyni z przy-
ległym cmentarzem. Jest to  przykład domu w  formie tzw. 
kreuzhof, czyli w kształcie litery T. Podcień oparty na ośmiu 
słupach jest usytuowany na szczycie kalenicy a do  lewego 
boku dobudowano skrzydło mieszkalne na  środku domu. 
Po 1945 roku był w posiadaniu miejscowego PGR-u  i prze-
budowano go na  mieszkania. Obecnie jest lokalem miesz-
kalnym dla dziesięciu rodzin. Dlatego też wnętrze domu jest 
gruntownie przebudowane i  nie  zachował  się pierwotny 

kształt pomieszczeń. Pozostała tylko okazała sień stanowią-
ca rodzaj klatki schodowej dla poszczególnych mieszkań. 
Budynek ten został gruntownie odnowiony także z zewnątrz 
z zachowaniem elementów konstrukcyjnych podcienia. 

Przykładem wykorzystania tego typu zabytków jest siedzi-
ba stowarzyszenia „Caritas”, które ma swoje Centrum im. bł. 
Matki Teresy z Kalkuty w domu podcieniowym w Krzywym 
Kole. Dom ten pochodzi z  początku XIX w. Obecnie poza 
podcieniem budynek został gruntownie przebudowany 
i zmieniony. Przebudowa powodowana była koniecznością 
adaptacji pomieszczeń dla osób 

niepełnosprawnych a  także ze  względu na  charakter pro-
wadzonej w  nich działalności społecznej. Wizytówką jest 
tylko pozostawiony podcień, oparty na  czterech słupach. 
W  budynku działa Środowiskowy Dom Samopomocy oraz 
organizowane są warsztaty terapii zajęciowej. 

Najstarszym takim obiektem jest tzw. „Lwi Dwór” stojący 
obecnie w  granicach miasta Gdańska a  dokładnie w  dziel-
nicy a  dawniej wsi Lipce. Wieś Lipce była własnością rodu 
Ferberów – gdańskich burmistrzów i  kupców. Obiekt ten 
pochodzi z 1600 roku. Jest typem wzdłużnym domów pod-
cieniowych, gdzie podcień umiejscowiony jest na  szczy-
cie budynku. Wsparty na  dziewięciu słupach podcień był 
pierwotnie budowę szachulcową. Między konstrukcją 
drewnianą rygli i  zastrzałów było wypełnienie szachulco-
we gliną z faszyną i gałęziami (tzw. strychuły). Po renowacji 
w 1960 roku szachulec wymieniono na wypełnienie cegla-
ne. Dom ten miał typowy charakter magazynu zbożowego 
(podcień z  całym poddaszem), z  czasem umiejscowiono 
w  nim również karczmę. Być może z  powodu zwiększone-
go ruchu handlowego na trakcie między wsiami Łęgowem, 
Pruszczem a  Gdańskiem i  jego portem. Obecnie budynek 
jest niewykorzystywany a jedynie zabezpieczony przed nie-
korzystnym działaniem czynników atmosferycznych. 

W  celu propagowania walorów turystyczno – krajoznaw-
czych regionu Żuław, przez ten teren biegnie wiele szlaków 
turystycznych pieszych, rowerowych czy wodnych. Jednym 
z nich jest szlak domów podcieniowych. Prowadzi po Żuła-
wach Gdańskich od  miejscowości Koszwały do  Koźlin koło 
Tczewa i ma długość około 20 km. Poza domami podcienio-
wymi możemy tam zwiedzić i  zobaczyć inne atrakcje tury-
styczne: stare kościoły i  kaplice żuławskie, dwory, zagrody 

holenderskie, itp. Korzystając z  tej trasy, ale  także z  wielu 
innych alternatywnych dróg możemy poznać tę jeszcze 
nie do końca odkrytą krainę leżącą u ujścia Wisły, rzeki, która 
ukształtowała charakter tego miejsca i ludzi tam żyjących. 

Dom podcieniowy „Lwi Dwór”z 1600 r. w Gdańsku – Lipcach, fot. 
Gorwiu, źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lwi_
Dw%C3%B3r_1.JPG?uselang=pl

Dom podcieniowy z XVIII w. w Żuławkach, fot. M. 
Nogaj, źródło:https://pl.wikipedia.org/wiki/Dom_
podcieniowy_nr_6_w_%C5%BBu%C5%82awkach#/media/
File:%C5%BBU%C5%81AWKI_-_27.08.2018_M._Nogaj.jpg
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Kazimierz Babiński

Słowo o Felixie Scherretcie

Felix Scherret, urodził się w Pruszczu, w roku 1895, w rodzi-
nie kupca Juliusa Scherreta. Był dziennikarzem i  prozai-
kiem. Do głębi socjaldemokratycznym i konsekwentnym.

W  sumie niewiele wiadomo o  jego życiu prywatnym. 
Ze  strzępów informacji rozproszonych po  nielicznych 
opracowaniach1) jego twórczości, głównie przez niemiec-
kich historyków literatury i prasoznawców okresu 20-lecia 
międzywojennego, wyłania się nie obraz, a  ledwie zarys 
sylwetki człowieka i  twórcy w  jednym, bowiem dane są 
pełne ogólników, eufemizmów, sprzeczności i  niedopo-
wiedzeń, i epizodyczne, o czym świadczą pierwsze z brze-
gu przykłady: np. brak dat urodzenia i śmierci (1950), brak 
bliższych danych o jego związkach ze środowiskiem sku-
pionym wokół Cläre i Franza Jungów, czy brak informacji 
o  potencjalnej współpracy z  przedwojennymi berliński-
mi rozgłośniami radiowymi. Zagadek, niejasności i pytań 
jest zresztą więcej, a  więc i  problemów z  kwerendami, 
które umożliwiłyby stworzenie biogramu pisarza z pełną 

bibliografią publikacji nie mówiąc o rzetelnej biografii; być 
może więcej światła na jego życie i twórczość rzucą Peter 
Oliver Loew i  Adrian Mitter, autorzy posłowia2) do  przy-

gotowywanego polskiego wydania pierwszej powieści 
Scherreta: Der Dollar Steigt: Inflationsroman aus einer alten 
Stadt (Dolar drożeje. Powieść inflacyjna ze  starego miasta) 
opisującej szczytową fazę wielkiego kryzysu gospodar-
czego w Gdańsku w latach 1920-23. 

Pewne jest to, że  jej autor ukończył Szkołę Realną św. 
Piotra i  Pawła w  Gdańsku mieszczącą  się w  budynku 
przy Hansaplatz (dzisiaj: ul. Wały Piastowskie 6; siedziba 
I  LO), następnie w  latach 1914-21  studiował w  Berlinie 
i w Królewcu teatrologię, filozofię, historię sztuki, historię 
muzyki, uczył  się śpiewu i aktorstwa. Po studiach wrócił 
do Gdańska i w wieku 28. lat został dziennikarzem lewi-
cowego tygodnika Danziger Rundschau3); temu pismu 
wypada poświęcić tu trochę więcej uwagi niż pozostałym, 

Fragment pierwszej strony pierwszego numeru Danziger Rundschau/Biblioteka Gdańska PAN/repr. autora.
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w  których pracował przez resztę życia, gdyż wyniesio-
na zeń praktyka i  doświadczenie zaowocowały ważną 
powieścią gdańską i pamięcią o nim.

Wychodzący w  latach 1923-26  Danziger... był dla Scher-
reta szkołą tzw. dziennikarstwa zaangażowanego (dzi-
siaj podobno nieistniejącego), a więc ważnym epizodem 
w  jego życiu. Linia programowa tygodnika (zwalcza-
nie postaw antysemickich w  społeczeństwie niemieckim, 
propagowanie ideałów liberalnych, hasła wierności kon-
stytucji gdańskiej, idee porozumienia i  współpracy pol-
sko-gdańskiej4)) okazała  się zbieżna z  jego poglądami. 

Przynajmniej w  części. Na  łamach tygodnika uprawiał 
szeroko pojętą publicystykę społeczno-polityczną i  kul-
turalną udowodniając, że był dociekliwym, inteligentnym 
i  wrażliwym obserwatorem-dokumentalistą, przy tym - 
dobrym stylistą. Pisał5) felietony (Die Bar, Activismus, Zur 
Psychologie des Kontors, recenzje i krótkie szkice literackie 
(Der Vicomte de Valmont, Gustaf af Geijerstam), omówienia 
(Daniel Chodowiecki; sygn. - F. S.) i  erudycyjne artykuły 
będące hybrydami tych gatunków (np. Film und Theater), 
w  których nierzadko odnosił  się do  zdarzeń i  postaci 
z przeszłości poszukując paralel i pomostów ze zmieniają-
cą się z dnia na dzień burzliwą rzeczywistością lat 20-tych. 
Nawoływał do  aktywności i  postępu, także w  sztuce. 
W  Film und Theater domagał  się od  twórców filmowych 
aktualności przestrzegając przed marazmem i  ucieczką 
od  palących problemów społecznych, bo  to  tylko ucieszy 

reakcjonistów. Był też bardzo krytyczny wobec Gdańska, 
który z jednej strony jawił mu się jako - skądinąd słusznie 
- prowincjonalne miasto, z drugiej – profetycznie apelo-
wał o  odcięcie wpływów polityki narodowo-niemieckiej 
na suwerenne miasto państwo, jakim był Gdańsk po  roku 
1920; wpływy skończyły się 15 lat później … włączeniem 
miasta do III Rzeszy i przeoraniem Europy. 

Na  pewno w  tym czasie wpadł na  pomysł napisania 
powieści Der Dollar Steigt. Okoliczności były wyjątkowe 
i  nader sprzyjające. Wokół szalała inflacja, dewaluacja 
i  korupcja, zaś chciwość i  spekulacja zachwiały norma-

mi moralnymi i obyczajowymi. Gdańsk był jednym wiel-
kim międzynarodowym kantorem wymiany walut, gdyż 
w  tej materii nie  obowiązywały tu  żadne ograniczenia. 
Danziger..., uważny i  krytyczny obserwator rzeczywi-
stości zamieszczał treściwe i  kompetentne komentarze 
poświęcone raptownym zmianom w gospodarce i publi-
kował tabelki z kursem dolara do guldena, np. na przeło-
mie stycznia i  lutego roku 1924 odnotowano nieznaczny 
spadek jego wartości (Der dollar fällt!), bowiem 2  lutego 
był wart 5,796), a więc o 16 fenigów gdańskich mniej, niż 
w  dniu 28  stycznia; spadek wynikał m. in. z  zastąpienia 
pod koniec roku 1923 marki guldenem gdańskim.

Powieść Der Dollar Steigt, jak i  dwie następne7), zmate-
rializowały  się dopiero po  wyjeździe Scherreta w  roku 
1925 do Berlina. Tam z marszu podjął regularną współpracę 

Fragment pierwszej strony Vorwärts z dnia 3 marca 1928 roku
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z ważnym wielkonakładowym dziennikiem Vorwärts [Ber-
liner Folksblatt] Central-Organ der Sozialdemokratie Deut-
schlands8), w  którym w  latach 1925-31  zamieścił około 
40 artykułów poświęconych literaturze, filmowi, teatrowi 
i socjologii codzienności. Pierwszy, pt. Der Sent und das kle-
ine Mädchen. Zwei moderne Typen, ukazał  się w  wydaniu 
z  dnia 10  stycznia 1925  roku, zaś ostatni: Giovanni Papi-
ni: „Gog” (omówienie nowej powieści Papiniego; 1931) 
- w  wydaniu z  dnia 9  września 1931  roku. W  tym czasie 
równolegle pracował nad powieścią.

Der Dollar Steigt ukazała się w roku 1930 nakładem postę-
powej oficyny Bücherkreis9) (założonej w roku 1924) okre-
ślającej się mianem związku ludzi pracy, którzy zajmują się 
dobrą i cenną książką (…) za niską cenę; jej socjaldemokra-
tyczny program był zorientowany na  lewe skrzydło ruchu 
robotniczego. Scherret jako autor znalazł  się w  dobrym, 
by nie rzec - doborowym towarzystwie, m. in. Edmonda 
i Julesa de Goncourtów, Martina Andersena Nex, Maksy-
ma Gorky`ego i Leonarda Sidneya Woolfa.

Z przytoczonego przez 30 Dni wstępu do powieści, opra-
cowanego przez O. P. Loewa i A. Mittera wynika, że Scher-
ret napisał typową dla końcowej fazy „Nowej Rzeczowości” 
(Neue Sachlichkeit) powieść, w której przeniósł wielkomiejskie 
formy egzystencji (z Berlina – K. B.) na prowincję (do Gdań-
ska – K. B.). (…) Jej styl jest rzeczowy, bo traktuje ona przecież 
o kryzysie wielkomiejskiej cywilizacji, tekst jest krytyczny, zaś 
kreacja indywidualnych losów służy w zasadzie jedynie pre-
zentacji poważniejszych kontekstów. (…) Oprócz krytycznej 
postawy wobec rzeczywistości książka oferuje fascynujący 
wgląd w mało znany rozdział gdańskiej historii. Prezentacja 
tętniącego życiem miasta w czasach inflacji jest czymś więcej 
niż tylko ładnym malarstwem rodzajowym – jest ważnym 

świadectwem życia codziennego i  mentalności w  Wolnym 
Mieście Gdańsku10); można się pod tym podpisać obiema 
rękami z  jednym zastrzeżeniem: sprawdzenia zgodno-
ści z  rzeczywistością opisów ówczesnych mechanizmów 
rynkowych i systemu bankowego, a przy okazji pośrednio 
odnieść się do twierdzenia pisarza o jego pracy na giełdzie 
gdańskiej w charakterze maklera.

Autor po jej wydaniu i zakończeniu współpracy z Vorwärts 
związał się z dwutygodnikiem Der freie Angestellte (Wolny 
Strzelec) będącym od roku 1919 organem Zentralverbands 
der Angestellten (Centralnego Stowarzyszenia Pracowni-
ków) i redagowanym od roku 1927; pismo zamknęli nazi-
ści w roku 1933. Tam publikował w odcinkach fragmenty 
powieści So wird spekuliert11) (Tak się spekuluje) opatrzonej 
następującym komentarzem odredakcyjnym: Nasza nowa 
powieść dotyczy ważnej części współczesnego kapitalizmu, 
a mianowicie spekulacji giełdowych. Co oznacza spekulacja?

Ostatnim zidentyfikowanym pismem, dla którego Scher-
ret pisał, było niszowe Deutscher Feuilleton Dienst reda-
gowane od roku 1927 przez Cläre i Franza Jungów. Franz, 
sygnatariusz Manifestu Dada (1918) i  spiritus movens 
dadaistów niemieckich, anarchizujący pisarz, entuzjasta 
rewolucji bolszewickiej i  fan Lenina, musiał zbiec (1937) 
przed nazistami do Szwajcarii, zaś Cläre, wcześniej dusza 
i  muza małego kręgu poetów ekspresjonistycznych (za 
Fritzem Mierauem), kontynuowała działalność twórczą 
i  wydawniczą do  roku 1944  zapewniając tym samym 
Scherretowi możliwość publikowania.

Po  wojnie Scherret pozostał, podobnie jak Jungo-
wie, w  Berlinie Wschodnim, gdzie do  śmierci pracował 
w Rundfunk der DDR jako redaktor i spiker.

Przypisy:
1. Zob. m in.: P. O. Loew, Gdańsk literacki (1793-1945), Gdańsk 2005, s. 77; A. Klein, Im Auftrag ihrer Klass: Weg und Leistung der deutschen Arbeiterschriftsteller: 1918-

1933, Berlin 1972; P. O. Loew, Krytyczny obserwator w „martwym mieście”. Felix Scherret i jego powieść inflacyjna z Gdańska, [w:] Grenzüberschreitungen. Niemcy, Polacy 
i Żydzi między kulturami (1918-1939), red.: M. Brandt, Colloquia Baltica 2006, nr 6, ss. 81-94; Bibliographieportal zur Geschichte Ostmitteleuropas-LitDok Ostmitteleuropa 
[Scherret Felix (1895-1950)]; Jens Stüben, Zwischen Lokalgeschichte und Kulturpolitik. Zur Literatur der Freien Stadt Danziger Jahre 1920 bis 1933, [w:] Acta Cassubiana 
2009, tom XI.

2. Wstęp do: F. Scherret, Dolar drożeje (fragment powieści), [w:] „30 Dni” 2018, nr 6, s. 48; powieść w przekładzie Janusza Mosakowskiego ukaże się w pierwszym kwartale 
roku 2019 nakładem fundacji „Fundacja Terytoria Książki” w Gdańsku.

3. „Danziger Rundschau. Unabhängige Montagszeitung”, Danzig 1923-1926.
4. Cyt. za: „Wirtualny Sztetl. Danziger Rundschau – tygodnik” (online). Tamże: Pierwszy numer ukazał  się 3  września 1923  roku. Początkowo zespół redakcyjny tworzyli 

nie  tylko Żydzi, jednak sytuacja zmieniła  się po  roku, gdy opuścili go Karl Eugen i  Felix Scherret. Redaktorem naczelnym został żydowski prawnik Erwin Lichtenstein, 
który posługiwał  się pseudonimem Ernst Stein. Kurt Reinhold redagował dział humoresek, dział muzyczny Bernhard Kamnitzer – socjalista, prawnik i  pianista. Jednym 
ze współpracowników pisma był syjonista Izaak Landau. Protokół dostępu: https://sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/g/34-gdansk/101-organizacje-i-stowarzyszenia/80130-
danziger-rundschau-tygodnik [dostęp w dniu 7 lutego].

5. „Danziger Rundschau. Unabhängige Montagszeitung”: 1923, nr 1-18, 1924, nr 1-50 [Biblioteka PAN, sygn.: X 610 20].
6. Tamże, 1924, nr 6.
7. F. Scherret, Götter stürzen (Upadek bogów), Jena 1932; Unruhe um Mendoza. Kriminalroman (Niepokoje wokół Mendozy. Powieść detektywistyczna), Berlin 1942.
8. Zob.: Historische Presse der deutschen Sozialdemokratie online. Vorwärts - Freiheit - Der Sozialdemokrat - Berliner Volksblatt - Neuer Vorwärts (und viele weitere 

Titel). Protokół dostępu: http://fes.imageware.de/fes/web/ [dostęp w dniu 4  lutego 2019 roku]. Gazeta została zamknięta przez nazistów w roku 1933. Ponownie 
zaczęto ją wydawać w roku 1948 jako organ SPD (Socjalistyczna partia Niemiec). Aktualnie jej nakład przekracza 350 tys. egz. (dane za rok 1988).

9. Zob.: Der Bücherkreis. Wikipedia. Protokół dostępu: https://de.wikipedia.org/wiki/Der_Bücherkreis [dostęp w dniu 4 lutego 2019 roku].
10. Wstęp do: F. Scherret …, ibidem.
11. F. Scherret, So wird spekuliert, „Der freie Angestellte” 1931, nr 13-17 (online: Bibliotheksverbund Bayern. Protokół dostępu: https://opacplus.bibbvb.de/TouchPoint_

touchpoint/singleHit.do;jsessionid=4D3C194A1C0041E30FFF8846EEB8284FmethodToCall=showHit&curPos=4&identifier=21_FAST_2119851866 [dostęp w dniu 
8 lutego 2019 roku].
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Dariusz Dolatowski

Terroryści ze Skowarcza

Z  definicji terroryzm jest aktem użycia przemocy fizycznej, 
czy też siły przeciwko osobom/osobie lub własności z naru-
szeniem prawa, który ma na celu zastraszenie i wymuszenie 
na danej grupie ludności/osobie ustępstw w drodze do reali-
zacji określonych przez ten akt celów. 

Definicja ta doskonale oddaje obraz wydarzenia, jakie 
miało miejsce pod  koniec marca 1936  roku w  Skowarczu, 
który nazywany był ośrodkiem nacjonalizmu („matką” miej-
scowych hitlerowców była właścicielka karczmy wdowa 
Szymańska) lub przez urzędników kryminalnych ze względu 
na pożary Nową Brandenburgią (w okresie międzywojennym 
było ich aż kilkanaście). 

Doszło do  niego w  nocy z  piątku 20  na  sobotę 21  marca 
1936  roku na  przejeździe kolejowym nr 62  między Skowar-
czem a Pszczółkami. W tę noc służbę pełnił dróżnik przejaz-
dowy Leo Richert ze Skowarcza. Około godziny 200 w pobliżu 
domku dróżnika pojawiło  się trzech umundurowanych 
członków SA z zaczernionymi twarzami, aby nie można było 
ich rozpoznać. Leo Richert siedział w  domku z  głową opar-
tą na ramieniu stwarzając dla obserwujących go esamanów 
pozory, że śpi. Nagle zgasło światło przed budką, co wyko-
rzystali skradający się napastnicy wdzierając się do niego siłą, 
a  następnie rzucili  się na  Richerta, który jednak odepchnął 
jednego z napastników, a nawet wyrwał mu sztylet. Pozostali 

dwaj zaczęli go bić ciężkimi przedmiotami trafiając go w tył 
głowy. W momencie, gdy sprawcy napadu zobaczyli, że  ich 
broń znalazła się w rękach poszkodowanego i skutecznie się 
broni rzucili się do natychmiastowej ucieczki gubiąc czapkę 
i pozostawiając sztylet. Podczas całego zdarzenia zachowy-
wali się cicho i nie wymówili ani słowa. Po ucieczce napast-
ników rannemu dróżnikowi mimo ciężkich obrażeń udało się 
zatelefonować po pomoc do Pszczółek. 

Po pewnym czasie na miejsce przestępstwa przybyli żandar-
mi i lekarz Kurtenacker z Pszczółek, który opatrzył ciężko ran-
nego dróżnika. W czasie obdukcji stwierdził u niego znaczne 
obrażenia głowy wykluczające pełnienie przez niego dalszej 

służby i konieczność udania się do domu. Żandarmi wykorzy-
stując znaleziony na  miejscu przestępstwa sztylet i  czapkę 
szybko doszli, kto był sprawcą przestępstwa. Okazali się nimi 
skowarczanie należący do SA: syn gospodarza Erich Kneller, 
podoficer Boels i podoficer Kriese, którzy zostali aresztowani. 

W czasie przesłuchania sprawcy oświadczyli, że Richert miał 
spać w czasie służby, a oni chcieli go skłonić do otwarcia szla-
banu, gdyż zamierzali przejść przez tory. Po wstępnym prze-
słuchaniu oskarżeni zostali postawieni przed obliczem sądu 
doraźnego, któremu przewodniczył sędzia Prohl. W rozpra-
wie uczestniczył też oskarżyciel publiczny asesor Hoffmann.

Prasa gdańska o zajściu w Skowarczu

historia
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Według zeznań głównego świadka i jednocześnie poszkodo-
wanego Leo Richerta około godziny 200 w sobotę drzwi budki 
dróżniczej nagle pękły. Richert natychmiast zorientował  się 
w  przyczynie i  zaczaił za nimi. Czynił tak przynajmniej raz 
w miesiącu, gdyż już przed ośmioma tygodniami, gdy wracał 
nocą do domu został zaatakowany sztachetą otrzymując cios 
w głowę zadany przez nieznanego sprawcę, który rzucił  się 
do ucieczki. Odtąd był ostrożny.

Po wtargnięciu do domku jeden ze sprawców uderzył Richer-
ta w głowę twardym przedmiotem, którym okazała się ręko-
jeść sztyletu tak, że krew trysnęła aż na okno. Tenże wdał się 
z  napastnikiem w  bójkę. W  toku dochodzenia okazało się, 
że był nim główny oskarżony Boels. W tym czasie pozostali 

sprawcy Kriese i Erich Kneller rozbijali się po peronie, po czym 
przyłączyli się do bójki. Widząc, że nie dają rady napadnięte-
mu skutecznie  się broniącemu uciekli. Potem zadzwonił on 
do Pszczółek o pomoc. 

W  toku postępowania okazało się, że  główną przyczy-
ną zajścia były poglądy polityczne Richerta, który wcze-
śniej był lokalnym przewodniczącym partii Centrum 
i  fakt podjęcia przez niego pracy na  polskim posterun-
ku kolejowym. Każdy ze  sprawców oskarżonych  
o  ciężkie uszkodzenie ciała i  naruszenie miru domowego 
otrzymał tylko kary dwóch miesięcy pozbawienia wolności, 
który to wyrok mógł podważyć. Ostatecznie wszyscy opuścili 
areszt wolni.

Skowarcz, pocztówka z lat 1935 – 1938. Pozdrowienia ze Skowarcza, źródło: www.fotopolska.eu

Andrzej Dąbek „Skowarcz”, fotografia
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Krzysztof Szczotka

Zapomniane fabryki 
porcelany

Tworzywo porcelanowe zostało wynalezione w  Chinach 
w  pierwszych wiekach naszej ery. Wyroby porcelanowe 
zaczęły napływać z Chin do Europy przez Angielską Kom-
panię Wschodnioindyjską (English East India Company). 
Tajemnica podstawowych składników do  wytworzenia 
porcelany: plastycznej glinki kaolinowej i skalenia została 
odkryta w roku 1709 na dworze saskim Fryderyka Augu-
sta I, późniejszego króla polskiego zwanego Augustem 
II Mocnym. Za odkrywcę i badacza poszukującego tech-
nologii jej produkcji uznaje się Ehrenfrieda Walthera von 
Tschirnhausa, niemieckiego matematyka i filozofa. Pierw-
sze europejskie wyroby porcelanowe odbiegały jakością 
od  chińskiej, były jednak używane na  dworze. Tajemni-
ca procesu produkcji nie  została utrzymana zbyt długo. 
Z  uwagi na  wysoką cenę niemieckich wyrobów porce-
lanowych zaczęła działać w  roku 1719  w  Wiedniu druga 
europejska fabryka porcelany. Po upływie wieku powstają 

na terenie Niemiec, Austrii, Francji, Czech i innych krajów 
setki manufaktur produkujących nie tylko zastawy stoło-
we, ale i figurki, świeczniki, kandelabry, pamiątkowe tale-
rze itp.

Szczególne, bo odrębne miejsce na mapie producentów 
porcelany zajmują Dolny i Górny Śląsk. Początkowo jako 
tereny z których pochodzą znakomici artyści malarze por-
celany jak np. wrocławianin Ignaz Bottengruber przyozda-
biają porcelanę miśnieńską i wiedeńską; porcelana z jego 
zdobieniami i  jemu podobnych jest dzisiaj poszukiwana 
przez najlepsze europejskie muzea. W pierwszej połowie 
wieku XIX powstają na Śląsku dwie pierwsze duże fabryki 
porcelany: Waldenburg należąca do Carla Franza Kristera 
i  Stary Zdrój (Altwasser), której właścicielem był Carl Tiel-
sch; ta manufaktura po  wojnie została upaństwowiona 
i nazwana Wałbrzych. Poza ww. na terenie Śląska działało 
jeszcze kilkanaście mniejszych wytwórni, które produko-
wały porcelanę naczyniową oraz sanitarną.

W  roku 1889  przedsiębiorcy z  Wałbrzycha, Jaworz-
na, Parowej, Jedliny Zdroju i  Żar podpisują konwencję 
o  wspólnych zobowiązaniach w  sprawie unormowania 
cen i  podziału rynków zbytu w  kraju i  za granicą. Dyna-
miczny rozwój wytwórni porcelany w Niemczech, w tym 
- na Śląsku, i niespotykany dotąd popyt na wyroby oraz 

Pracownice malujące oraz ozdabiające porcelanę, w fabryce Carla Kristera.
Fabryka porcelany w Wałbrzychu, (Waldenburg) ,którą przejął w 1834 r. 
Carl Krister. Przedsiębiorstwo odtąd otrzymało nazwę „Krister Porzellan 
Manufaktur”. Fabryka zatrudniała, w drugiej połowie XIX w. 1500 osób. 
źródło: www.fotopolska.eu

historia
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konkurencja spowodował powstanie w roku 1900 nowej 
organizacji o nazwie Niemiecki Związek Fabryk Porcelany.

Warto skupić  się na  fabrykach śląskich, które dzisiaj już 
nie istnieją, np. Bogucice, Tułowice, Gozdnica, wspomnia-
ne: Jaworzyna Śląska, Parowa, Szczawienko, Krister Por-
cellan Manufaktur (sygnatura KPM), Altwasser. Te marki 

w  naszych czasach są mało znane i  tylko kolekcjonerzy 
wiedzą, jak je rozpoznać i oceniać.

Na Każdym jarmarku staroci, targu, rynku lub w antykwa-
riacie słowa rosenthal i miśnia są najczęściej wypowiadane 
i odmieniane przez wszystkie przypadki nazwami. Te dwie 
wytwórnie zakotwiczyły  się na  dobre w  głowach ludzi: 
pierwsza z powodu wzorcowego marketingu i powszech-
ności, zaś druga z powodu najwyższej jakości i znakomi-
tego wzornictwa. Tu muszę się przyznać, że wyniesienie 
rosenthala na  poziom miśni mnie irytuje, gdyż o  kilka 
klas przebijają go wytwórnie śląskie, choćby formami 
i urozmaiconym i bogatym zdobnictwem florystycznym. 
Na nie warto zwrócić uwagę. W opinii znawców wczesne 
wyroby porcelanowe tych manufaktur nie mają sobie rów-
nych i stawiane są na poziomie wyrobów miśnieńskich lub 
francuskich pochodzących z  Limoges. Ich wyrafinowane 
formy, choć w większości eklektyczne, mają w sobie twór-
cze pierwiastki mieszanki klasycyzującego biedermeieru, 

neorokoko, renesansu, a  nawet gotyku. Koniec wieku 
XIX przynosi olśniewające kształty i  zdobienia secesyj-
ne. Wyroby śląskich wytwórni zaczynają być łatwo roz-
poznawalne, identyfikowane ze  Śląskiem bez potrzeby 
sprawdzania sygnatury na  tle podobnych pochodzą-
cych z  innych wytwórni europejskich. To  podobieństwo 
zewnętrzne pogłębia  się około roku 1896  po  założeniu 

w  Wałbrzychu wytwórni kalkomanii, mimo to  wpraw-
ne oko łatwo oddzieli to, co  śląskie od  np. francuskiego 
lub austriackiego. Naczynia ozdabiane kalką z  motywa-
mi florystycznymi były często ręcznie podmalowywane, 
co tworzyło wrażenie trójwymiarowości.

Porcelana śląska otrzymywała wiele międzynarodowych 
nagród. Właściciele wytwórni angażowali się, na  ile było 
możliwe finansowo, aby nadać swoim wyrobom arty-
styczny kształt i doskonałą jakość zatrudniając najwybit-
niejszych artystów i  projektantów, często wykładowców 
akademii sztuk pięknych. Warta przytoczenia jest wypo-
wiedź C. Tielscha wydrukowana w katalogu wystawy wro-
cławskiej z  1852  roku: pomijając przedmioty dla masowej 
produkcji, dla Consumo i  sztuka wkroczyła w  pokazanych 
eksponatach … nie szczędziłem żadnych kosztów i ofiar, aby 
ściągnąć najbardziej utalentowanych modelarzy, malarzy 
nawet z obcych krajów.

Dzbanek do kawy 1870-1900 r. 
,wyrób fabryki porcelany Carla 
Tielsch. Wałbrzych Stary Zdrój,  
fot. Krzysztof Szczotka
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Śląskie wytwórnie technologicznie odbiegały od  więk-
szych i starszych fabryk, jednak formy, które tam powsta-
wały dobrze wpasowywały  się w  ówczesne trendy 
w  sztuce i  oczekiwania konsumentów. Łączyły sztukę 
wysoką z  popularną, ozdobność z  praktycyzmem. Były 
i  do  wnętrz mieszczańskich i  do  salonów. Dzbanki, tale-
rze, filiżanki, a nawet całe zastawy w zależności od oczeki-
wań i wymagań były zarazem dziełami sztuki, ozdobami 
w kredensach i serwantkach, ale i przedmiotami codzien-
nego użytku. Wszystko zależało od gustu, a z nim i o nim 
podobno się nie dyskutuje. Nie mam wątpliwości, że Śląsk 
należy kojarzyć poza węglem również z porcelaną.

Po  roku 1945  niektóre fabryki zostały znacjonalizowane 
i dokonały żywota na naszych oczach. Ta piękna śląska por-
celana, cząstka kultury europejskiej, już nigdy nie powró-
ci. Nie dajmy jej odejść w zapomnienie. Na początek warto 
przyjrzeć  się domowym serwisom, pojedynczym filiżan-
kom, figurkom, cukiernicom, dzbankom, mlecznikom 
itd., gdyż wśród nich może być coś starego, rzadkiego, 
jakiś muzealny artefakt. Ponadto warto zbierać. W dalszej 
części tekstu podaję informację o  podstawowym kata-
logu śląskiej porcelany zawierającym zdjęcia i  sygnatury 
pozwalające przedmiot umieścić w czasie z dokładnością 
do ok. 10 lat.

Śląska porcelana jest jeszcze w  miarę dostępna, chociaż 
powoli znika z  rynku, także z  powodu lokaty kapitału. 
Po  ponad stu latach zachowały  się w  zasadzie dzbanki 
do  kawy, czekolady, herbaty, filiżanki, mleczniki, cukier-
nice. Coraz trudniej natrafić na  całe zestawy porcelany, 
które są bardzo drogie. Jednym ze  sposobów jest ich 
kompletowanie z  rozproszonych elementów na  różnych 
giełdach, aukcjach i  w  antykwariatach, lecz jest to  cza-
sochłonne i  kosztowne. Moja przygoda z  porcelaną 
zaczęła  się od  pięknego dzbanka, który kupiłem dość 
tanio i  na  podstawie Encyklopedii Śląskiej Porcelany Ire-
ny i  Romana Gatysów zidentyfikowałem go jako wyrób 
pochodzący z końca wieku XIX powstały w śląskiej fabry-
ce Carla Tielscha. To  było początkiem kolekcjonowania 
porcelany, której jestem wierny do dzisiaj. Z czasem uzu-
pełniałem bibliotekę o kolejne publikacje poświęcone tej 
dziedzinie. W tym miejscu polecam kompetentny katalog 
pióra ww. pt. Znaki firmowe śląskich fabryk porcelany 1820-
1952 wydany w roku 2002 przez Stowarzyszenie Miłośni-
ków Śląskiej Porcelany i Widokówki.

 Styczeń, 2019 r.

Bartosz Gondek

Zapomniane fontanny

Historia dwóch zapomnianych fontann Wydawałoby się, 
że  fontanny są w  Pruszczu Gd. czymś nowym. Tymcza-
sem w  miejskim pejzażu odnajdziemy dziś dwie stare, 
duże fontanny, które przed wojną i w PRL dawały ochłodę 
mieszkańcom. Najstarsza zachowana miejska fontanna 
stanowi dziś element tak zwanego „psiego parku” przy 
ulicy Dworcowej. Duży i całkiem niebrzydki obiekt o ukła-
dzie kaskady kiedyś stanowił element eleganckiego zało-
żenia umilającego otoczenie dworca i  znajdujących  się 
tuż obok, najważniejszych pruszczańskich rogatek kole-
jowych. Dziś w  miejscu dawnego przejazdu jest rondo. 
Dziesiątki lat temu funkcjonowała obok restauracja. 
Potem bar. Odbywały się też koncerty. Klasyczne a nieco 
bardziej nam współczesne także rockowe. 

Drugą, mniej więcej pół wieku młodszą i  mniej zna-
ną, codziennie mijają setki dzieci i  rodzice, zmierzający 
do  Szkoły Podstawowej nr 3  w  Pruszczu Gd. Nieczynna, 
postmodernistyczna fontanna, stojąca nieopodal wejścia 
na teren szkoły to ciekawy świadek czasów w których wie-
lu rzeczy nie można było i trzeba było sobie jakoś radzić. 
- W  latach 60- tych i 70- tych XX wieku, co wakacje, Szkoła 
Podstawowa nr 3  zamieniała  się w  duży ośrodek kolonijny. 
Dogodne położenie, względnie blisko morza i  nieodległy 
przystanek kolejowy, sprawiały, że  sale lekcyjne wypełnia-
ły  się dziećmi z  południa kraju, pragnącymi piasku i  słonej 
wody – mówi Zdzisław Sawicki, wówczas członek szkolnego 
komitetu rodzicielskiego. -- Ponieważ nie mogli nam oficjal-
nie płacić za gościnę, odwdzięczali się w inny sposób. Jedna 
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Daniel Czerwiński 

Rewizjonizm w powiecie 
gdańskim. 

Czytając dokumenty wytworzone przez Służbę Bezpieczeń-
stwa, ale  też te proweniencji partyjnej, niezwykle często 
możemy natknąć się na określenie rewizjonizm. Co to jednak 
tak naprawdę oznacza? Dlaczego było to uznawane za zagro-
żenie dla państwa polskiego? Kim wreszcie byli rewizjoniści? 

Zgodnie ze  słownikiem języka polskiego, rewizjonizm to: 
„dążenie do  zmiany lub obalenia obowiązujących umów 
i  traktatów międzynarodowych”. Definicja bardzo ogól-
na, ale  w  realiach powojennej Polski mogąca nieść za 
sobą poważne konsekwencje. Pamiętać bowiem należy, 
że zachodnie granice Polski były gwarantowane praktycznie 

jedynie przez państwa, które zwyciężyły w II wojnie świato-
wej, a  biorąc pod  uwagę trwającą zimną wojnę, w  gruncie 
rzeczy tylko przez Związek Sowiecki. Rząd Polski Ludowej 
podpisał co  prawda porozumienie z  władzami Niemieckiej 
Republiki Demokratycznej, ale  faktycznie nie  można było 
mieć pewności, co  do  nienaruszalności granic. Wszystko 
to  działo  się w  czasie sporu o  status Berlina Zachodniego, 
który od momentu podziału Niemiec, stanowił zarzewie nie-
pokojów międzynarodowych. 

W  takich warunkach, w  czerwcu 1960  r., wydana została 
uchwała Sekretariatu Komitetu Centralnego PZPR „w sprawie 

ze szkół zafundowała nam osprzęt do fontanny. W budowie 
pomógł ówczesny macierzysty zakład opiekujący się szkołą, 
GPRD i lotnicy z jednostki wojskowej. 

Pomysł wydawał się z początku świetny a szkolna fontan-
na stała  się rozpoznawalnym punktem w  geografii mia-
sta. - Działała przez kilkadziesiąt lat, dopóki normy czystości 

wody i kwestie epidemiologiczne nie sprawiły, że trzeba było 
ją wyłączyć – mówi dyrektor Alicja Ścieżyńska, dyrek-
tor Szkoły Podstawowej nr 3. Dziś, aby szkolna fontanna 
mogła ponownie ruszyć, konieczna byłaby całkowita prze-
budowa i wymiana układu wodnego. Co specjalnie nie ma 
sensu. Sam obiekt z pewnością warto jednak zostawić.

Fontanna przy ul. Dworcowej Fontanna przy ul. J. Matejki, przed Szkołą Podstawową nr 3
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wzmożenia walki z  dywersyjną antypolską działalnością 
zachodnioniemieckich rewizjonistów”. Nakazywała ona pod-
jęcie zdecydowanych działań, choć de facto sankcjonowała 
to, co Służba Bezpieczeństwa robiła już od kilku lat. Polece-
nie partyjne musiało jednak być wykonane. We  wszystkich 
powiatach w  województwie gdańskim zaczęto sporządzać 
regularne charakterystyki kontrwywiadowcze, które obej-
mowały również kwestię ludności niemieckiej, ale  przede 
wszystkim ludności rodzimej. Według materiałów operacyj-
nych Służby Bezpieczeństwa, działalność rewizjonistyczna 
prowadzona była w trzech kierunkach: 
• „wrogiej propagandy skierowanej przeciwko granicom Pol-

ski na Odrze i Nysie oraz wyczekiwania odwetu Niemców; 
• organizowania luźnych grup, schadzek urządzanych 

w  prywatnych mieszkaniach przez ludność miejscowego 
pochodzenia, w celu podtrzymania poczucia niemieckości 
i opozycyjnego stosunku do PRL; 

• utrzymywania kontaktów korespondencyjnych z  ziom-
kostwami w  NRF, skąd otrzymują zapomogowe paczki 
i  fakt ten wykorzystywany jest do propagowania wrogiej 
propagandy”. 

Powiat gdański na  mapie województwa gdańskiego stano-
wił punkt szczególny. Odzwierciedlał on praktycznie teryto-
rium dawnych powiatów wiejskich Wolnego Miasta Gdańska. 
Wysiedlono z  niego w  zasadzie znaczną część Niemców, 
ale  pamiętać należy o  osobach polskiego pochodzenia, 
którym w  trakcie wojny nadano obywatelstwo niemieckie. 
Zostały one później pozytywnie zweryfikowane i pozostały 
w Polsce. Dla aparatu bezpieczeństwa cały czas byli oni jed-
nak podejrzani. 

Takie podejście doskonale obrazują raporty sporządzane 
w tamtym czasie przez funkcjonariuszy pruszczańskiej Służby 
Bezpieczeństwa. Zastrzegali oni co prawda, że nie wszystkie 
osoby miejscowego pochodzenia są wrogo ustosunkowane 
do Polski, ale prowadzili mimo to szeroko zakrojone działania. 

Charakter tych operacji najlepiej pokazują przykłady. Gene-
ralnie za najbardziej „zagrożone” uznawano tereny dawnych 
Gdańskich Wyżyn. Wskazywano na  miasto Pruszcz Gdański 
oraz wsie: Kolbudy, Mierzeszyn, Pręgowo, Bielkowo, Babidół 
i będące wówczas jeszcze częścią powiatu gdańskiego Łosto-
wice. W  tych miejscowościach, zdaniem odpowiedzialnego 
za rozpracowanie ludności rodzimej funkcjonariusza prusz-
czańskiego SB, skupiały  się osoby prezentujące postawy 
rewizjonistyczne. Jedną z  nich była mieszkanka Pręgowa, 
która utrzymywała kontakt korespondencyjny z  Berlinem 

Zachodnim. Po kontroli korespondencji, okazało się, że otrzy-
muje ona listy od byłego mieszkańca Pręgowa, którego rodzi-
ce spoczywali na miejscowym cmentarzu. Był on co prawda 
zaangażowany w działalność organizacji skupiających byłych 
mieszkańców Wolnego Miasta Gdańska (nazywanych zbior-
czo „ziomkostwami”), jednak w  konkluzji stwierdzono, że: 
„jest on w  starszym wieku i  stan jego zdrowia nie  zezwala 
mu na  prowadzenie jakiejkolwiek działalności politycznej”, 
a  głównym powodem kontaktów była troska o  grób jego 
rodziców. 

Inna sprawa tego typu została założona 15 maja 1961 r. Rów-
nież ona dotyczyła mieszkańca Pręgowa. W  tym wypadku 
śledztwo zakończyło się jednak skierowaniem aktu oskarże-
nia do sądu w Gdańsku, który orzekł karę trzech lat więzienia. 
W opisie tej sprawy funkcjonariusz SB zapisał: „w środowisku 
młodzieży miejscowego pochodzenia szerzył wrogą rewi-
zjonistyczną propagandę. Z  prowadzonego rozpracowania 
wynika, że  Gerard R. swojego wrogiego stosunku do  PRL 
nie taił, a oficjalnie w miejscach publicznych wypowiadał się, 
co  zostało przez nas udokumentowane. Szczególnie doty-
czyło to wypowiedzi jego z pociągu, gdzie obrażał godność 
urzędnika kolejowego, dopuścił się również straszenia innych 
osób na wypadek konfliktu wojennego”. Czy można to było 
traktować jako realne groźby? Patrząc z dzisiejszej perspek-
tywy na  pewno nie, ale  w  tamtym czasie, kiedy możliwość 
konfliktu zbrojnego w Berlinie wydawała się jak najbardziej 
prawdopodobna, tego typu słowa można było odbierać 
zupełnie inaczej. 

Powodem do  zainteresowania  się Służby Bezpieczeństwa, 
było również otrzymywanie paczek z  Niemiec Zachodnich. 
Na terenie, gdzie spora część osób miejscowego pochodze-
nia miała rodzinę za Odrą, nie powinno to dziwić. Dla szuka-
jących wszędzie wroga esbeków było to jednak podejrzane. 
Szczególnie mocno interesowali się oni osobami, które w cza-
sie wojny lub wcześniej należały do jakichkolwiek organizacji 
nazistowskich. To był główny powód wszczęcia sprawy ope-
racyjnej obserwacji o  kryptonimie „Ziomek”. Dotyczyła ona 
mieszkańca Mierzeszyna, gdzie zdaniem sporządzających 
charakterystyki wywiadowcze „jest największe zgrupowa-
nie byłych aktywistów organizacji faszystowskich”. Główny 
bohater sprawy był w  młodości członkiem Hitler Jugend. 
Jego ojciec należał z kolei do NSDAP. Otrzymywali oni paczki, 
a  do  tego odwiedzali ich mieszkańcy Niemiec Zachodnich. 
To  wszystko wystarczyło, aby w  ramach sprawy „Ziomek” 
prowadzić inwigilację, którą zakończono „z powodu nieusta-
lenia wrogiej działalności”. 
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Kolej na Niepodległość

Cykl warsztatów „Kolej na  Niepodległość”, zrealizowany 
w 2018  roku przez Mediatekę w Straszynie /filia OKSiBP/ był 
interdyscyplinarnym projektem edukacyjno-artystycznym, 

popularyzującym wiedzę na temat walki o polskość i odzyski-
wania niepodległości na terytorium byłego Wolnego Miasta 
Gdańska. Ten szczególny kontekst historyczny dotyczy trud-
nego okresu międzywojnia, kiedy to  na  mocy traktatu wer-
salskiego, miasto Gdańsk i  przyległe doń tereny nie  weszły 
w  skład Odrodzonej Rzeczypospolitej, a  osoby narodowości 
polskiej stały  się dyskryminowaną mniejszością. Wśród nich 
ważną grupę stanowili polscy kolejarze, których pamięć przy-
wołano w  tym projekcie, nawiązując do  siedziby Mediateki 
w dawnym dworcu kolejowym.

Dla gdańskich Polaków lata 1918-1920 niestety nie przyniosły 
niepodległości. W zasadzie należy stwierdzić, że dopiero rok 
1945  przyniósł tu  nieskrępowaną polskość. Polonia gdańska 
/10-14% obywateli WMG/, otrzymała obywatelstwo gdańskie 
i niestety tylko teoretyczną równość wobec prawa. W grani-
cach ustalonych ostatecznie 15 listopada 1920 znalazł się mię-
dzy innymi powiat Wyżyny Gdańskie. Językiem urzędowym 
stał się niemiecki. W myśl postanowień traktatu wersalskiego 

Warsztaty taneczno-wokalne ZPiT „Jagódki”, Bęsia 
na Mazurach, lipiec 2018, fot. Barbara Biedrzycka

Kadr z mini dokumentu filmowego „Nitka”, zrealizowanego 
podczas warsztatów „Kolej na dokument”

Od prawej: Artysta 
Bogusław Izdebski 
z Sylwestrem 
Nowkiem podczas 
montażu instalacji 
artystycznej „Sto orłów 
dla Niepodległej” 
wykonanej na fasadzie 
szkoły w Straszynie, 
październik 2018,  
fot. arch. SP

Małgorzata Gołofit „Widok dworca w Straszynie przed 
modernizacją”, akryl 

Nagranie audycji na warsztatach radiowo-dziennikarskich 
w Radiospin.pl, październik 2018, fot. Agnieszka Pietrzak 
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Polska uzyskała prawo do  nadzoru i  zarządu sieci kolejowej 
w  granicach WMG, dlatego też wielu Polaków pracowało 
na kolei. Mediateka w Straszynie mieści się w byłym, zrewa-
loryzowanym dworcu na szlaku kolejowym z Pruszcza Gdań-
skiego do Łeby. Przedwojenny zawiadowca tej stacji Edward 
Nitka stał  się dla nas lokalnym bohaterem, symbolizującym 
walkę o niepodległość kolejarzy gdańskich, których udziałem 
w wielu przypadkach stała się śmierć w obozie koncentracyj-
nym Stutthof. 

Edward Nitka w  1920  roku jako obywatel WMG zgłosił  się 
na  ochotnika do  wojska polskiego i  brał udział w  wojnie 
przeciwko bolszewikom. Od  1930  roku pracował i  mieszkał 
na  stacji Straszyn-Prędzieszyn. Zajmował  się m.in. organiza-
cją kursów języka polskiego w ramach działalności Macierzy 
Polskiej, kursów zawodowych Zjednoczenia Zawodowego 
Polskiego. W  tym celu udostępniał pomieszczenia stacyjne. 
Był prezesem Towarzystwa byłych Wojaków-oddział Pruszcz. 
26 sierpnia 1939 roku został aresztowany i następnie umiesz-
czony w Stutthofie /nr więźnia 6613/. W Wielki Piątek 22 marca 
1940  roku został rozstrzelany w  zbiorowej egzekucji gdań-
skich Polaków razem z bratem Brunonem Nitką.

W  nawiązaniu do  jego losów zrealizowano projekt, które-
go głównym celem była popularyzacja wśród mieszkańców 

gminy Pruszcz Gdański wiedzy o bohaterach i wydarzeniach 
budujących niepodległość Rzeczypospolitej w  wymiarze 
lokalnym – polskich kolejarzach w dawnym powiecie Wyżyny 
Gdańskie na terenie Wolnego Miasta Gdańsk.

W wyniku warsztatów powstały 3 mini-dokumenty filmowe /
opieka i realizacja Justyny i Mateusza Waloszków/, publikacja – 
komiks historyczny dla dzieci /instruktor artysta grafik Kacper 
Wołosiuk/, audycja radiowa nagrana przez młodzież i  Radio 
Spin.pl, ponad dwadzieścia prac plastycznych wykonanych 
przez artystów z  „Przystanku Sztuka”, instalacja artystycz-
na „Sto orłów dla Rzeczpospolitej”, pod  kierunkiem artysty 
Bogusława Izdebskiego, na fasadzie szkoły w Straszynie oraz 
program wokalno-taneczny ZPiT „Jagódki”, pod  opieką Bar-
bary Biedrzyckiej. 

10  listopada przez Straszyn przeszedł w  rytmie poloneza 
korowód Niepodległości, zmierzając do Szkoły Podstawowej, 
gdzie w  auli podczas uroczystego finału zaprezentowano 
wszystkie rezultaty projektu. W  tym wspólnym świętowa-
niu 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości uczestniczyło 
ponad 200 osób. Film i komiks można obejrzeć na stronie pro-
jektu http://kolejnaniepodleglosc.pl/

Grażyna Goszczyńska

Kolej na Niepodległość – projekt zrealizowany przez Ośrodek 
Kultury, Sportu i Bibliotekę Publiczną Gminy Pruszcz Gdański. 
Partnerami OKSiBP byli: Szkoła Podstawowa w  Straszynie, 
Zespół Pieśni i  Tańca „Jagódki”, Stowarzyszenie Twórców 
„Przystanek Sztuka” i  Stowarzyszenie „Dolina Raduni”. Dofi-
nansowano ze  środków Programu Wieloletniego NIEPOD-
LEGŁA na lata 2017 - 2021 w ramach Programu Dotacyjnego 
„Niepodległa”.

Uczestnicy warsztatów filmowych „Kolej na dokument” podczas 
premiery w Sali kinowej OKSiBP w Cieplewie, 16 listopada 2018, 
fot. Anna Gralla-Rola

Finałowy korowód przemierzający Straszyn w rytmie poloneza, 10 listopada 2018, fot. Wiesław Jezierewski
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Artur Jendrzejewski
Rok tożsamości Pruszcza Gdańskiego 
Podsumowanie działań cz.2

W październiku, pruszczańska artystka Anna Prill ofiarowała 
kopię haftowanej torebki, na prawach oryginału, która 2 lata 
temu w Gdańsku została przekazana brytyjskiej księżnej Kate. 
Torebka, docelowo ma zasilić zbiory powstającego Muzeum 
Pruszcza Gdańskiego.

 W listopadzie szkoły oraz władze miasta zainicjowały przy-
gotowania do  obchodów uroczystości związanej z  setną 
rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości. Placówki 
oświatowe przygotowały konkursy, akademie i  inscenizacje, 
a dodatkowo w tym roku wzięły udział we wspólnym odśpie-
waniu czterech zwrotek hymnu państwowego. Akcja, do któ-
rej zachęcało Ministerstwo Edukacji Narodowej, odbyła  się 
w całym kraju 9 listopada o godz. 11:11. Interesującym pomy-
słem skupiającym dzieci i młodzież pruszczańskich szkół było 
wspólne bicie rekordu Polski Guinnessa w malowaniu jed-

nego obrazu, w tym wypadku godła Polski, przez największą 
liczbę osób. Prace odbywały się na parkingu przed Urzędem 
Miasta. Dwa dni później głównym punktem setnej roczni-
cy odzyskania Niepodległości w  Pruszczu Gd. były miejskie 
i  powiatowe obchody Święta Niepodległości, które po  raz 
kolejny skupiły lokalną społeczność.

W  kościele pw. Bł. Michała Kozala odbył  się XV Przegląd 
Chórów Powiatu Gdańskiego „Listopadowe śpiewanie” zor-
ganizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Pruszcza Gd. 
i  Okolicznych Gmin. Wystąpiło 8  chórów z  powiatu i  kilka 
zaproszonych z  województwa Pomorskiego. Zaprezento-
wany repertuar wpisał  się zarówno w  obchody 100-lecia 

Niepodległości jak i  „Rok Tożsamości Pruszcza Gdańskiego. 
Chóry wykonały m.in. „Bogurodzicę”, „Tu wszędzie jest moja 
Ojczyzna”, „Ojczyzno ma”, „Modlitwa Obozowa”, „Przybyli 
Ułani pod okienko”, „O mój rozmarynie”, „Legiony” oraz pie-
śni religijne.

 W  grudniu, w  Powiatowej i  Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej odbyła  się promocja książki „Pruszcz Gdański – miasto 
i powiat w latach II wojny światowej 1939-1945” pod redakcją 
prof. dr hab. Piotra Semkowa, która dokumentuje sytuację 
społeczno-polityczną powiatu gdańskiego przed wojną oraz 
w okresie jej trwania. Książka licząca ponad 200 stron, zrecen-
zowana została przez profesorów Andrzeja Gąsiorowskiego 
i Bogdana Chrzanowskiego. Cykl siedmiu artykułów otwiera 
Marek Kozłow, który ukazuje sytuację społeczno-politycz-
ną Pruszcza i powiatu w burzliwym okresie, jakim było lato 

1939 r. Kolejny jego artykuł, zamieszczony w książce, odno-
si się do okresu wojennego i sytuacji naszego regionu pod-
czas okupacji niemieckiej. W tę tematykę wpisał się również 
dr Artur Jendrzejewski, który przedstawił sytuację politycz-
no-wojskową na pograniczu polsko-gdańskim oraz pierwsze 
dni wojny na tym obszarze. Dr Jan Daniluk, scharakteryzował 
niemieckie organizacje NSDAP, policję oraz SS w  powiecie 
gdańskim w latach II wojny światowej. Dr Maciej Bakun pod-
jął się próby kolejnego uzupełnienia historii pruszczańskiego 
lotniska. Eksterminacją ludności na terenie miasta i powiatu 
obszernie zajęły się Elżbieta Grot oraz dr Monika Tomkiewicz. 
Ostatni artykuł, autorstwa Bartosza Gondka to  czas zmian. 
Dramatyczny koniec niemieckiego i  początek polskiego 

Bicie rekordu Polski Guinnessa w malowaniu godła Polski, przez 
największą liczbę osób, fot. A. Dąbrowska,  
źródło: www.facebook.comMiastoPruszczGdanski

XV Przegląd Chórów - Listopadowe śpiewanie w kościele pw. Michała 
Kozala, fot. Piotr Ołowski

tożsamość
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Pruszcza Gd. oraz Powiatu Gdańskiego. Niniejsza pozycja 
książkowa jest efektem złożonej kilka lat temu deklaracji 
samorządowców Powiatu Gdańskiego i wpisuje się w obcho-
dy „Roku Tożsamości Pruszcza Gdańskiego”. 

Podsumowując działania podjęte w  ramach miejskiego 
projektu należy też wspomnieć o  pomysłodawcach i  orga-
nizatorach wielu działań. Głównie przy planowaniu harmo-
nogramu, organizowaniu spotkań i  kolejnych wykładów, 
a  także koordynowaniu konkursów oraz upowszechnianiu 
informacji z  przebiegu projektu dużą aktywnością wyka-
zali  się nauczyciele pruszczańskiej „Jedynki”: Ewa Bet-
scher, Magdalena Hałasińska, Ewelina Jońca-Perez, Monika 
Strzałkowska, Maciej Michałowski i  Artur Jendrzejewski. 
Słowa uznania należy skierować także do  dyrektorów szkół 
i  przedszkoli za udział, kierowanych przez nich placówek, 
w projekcie. Przy tej okazji raz jeszcze warto wskazać na rolę, 
którą odegrali szkolni koordynatorzy, wymienieni wcześniej 
z  nazwiska, którzy swoją pracą przyczynili  się do  pomyśl-
nej realizacji założeń projektu. Również społeczeństwo 

wykazało się zainteresowaniem, czego dowodem był udział 
w wielu przedsięwzięciach. 

Dużym zaangażowaniem i  zainteresowaniem wykazali  się - 
burmistrz Janusz Wróbel, przewodnicząca Rady Miasta Mał-
gorzata Czarnecka-Szafrańska, kierownik Referatu Oświaty, 
Kultury i Sportu Karolina Mik. Na każdym kroku i w każdym 
działaniu można było liczyć na ich pomoc i obecność. Warto 
też wspomnieć o wsparciu prezesa Stowarzyszenia „Wczoraj, 
Dziś i Jutro” Marka Kozłowa.

 Działania w  ramach miejskiego projektu „Rok tożsamości 
Pruszcza Gd.” z  całą pewnością przyczyniły  się do  posze-
rzenia wiedzy o Pruszczu Gd. jego mieszkańcom. Trzeba też 
zaznaczyć, że nie zawsze frekwencja była imponująca, jednak 
podjęte działania odniosły sukces. Ogólne założenia projektu 
są znane wśród części społeczeństwa. Coraz więcej mówi się 
o  historii regionu, własnych planach związanych z  Prusz-
czem Gd. 

Promocja książki „Pruszcz Gdański – miasto i powiat w latach II wojny światowej 1939-1945” źródło: https://biblioteka-pruszcz.pl/
pruszcz-gdanski-miasto-i-powiat-w-latach-ii-wojny-swiatowej-1939-1945-2/

Powiatowe i miejskie obchody Święta Niepodległości na Placu Jana Pawła II
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Poznajemy swoją Małą Ojczyznę
Cykl książek historycznych o dziejach sołectw  
Gminy Trąbki Wielkie

Już sześć publikacji powstało w ramach cyklu dotyczą-
cego dziejów sołectw Gminy Trąbki Wielkie zatytuło-
wanego „Poznajemy swoją Małą Ojczyznę”. 

 Pierwsza - „Z  dziejów sołectwa Domachowo w  Gminie 
Trąbki Wielkie od  czasów najdawniejszych do  1945  roku” 
ukazała  się w  dniu 11  kwietnia 2015  roku. Druga dotyczy-
ła Sołectwa Trąbki Małe, a  jej promocja odbyła się w dniu 
15  listopada 2015 roku. Trzecia poświęcona była Sołectwu 
Mierzeszyn, a  jej premiera miała miejsce w  dniu 18  grud-
nia 2016  roku. Czwarta ujrzała światło dzienne 26  marca 
2017 roku w Sobowidzu. Z piątą, o Pawłowie, zapoznano się 
w dniu 19 maja 2017 roku. Szósta zaprezentowana została 
w dniu 8 grudnia 2018 roku. Jest ona wyjątkowa gdyż zosta-
ła wydana w  Roku Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Poza tym dotyczy stolicy admini-
stracyjnej i duchowo-religijnej Gminy, czyli Trąbek Wielkich. 
W związku z tym została wydana w większym niż poprzed-
nie pozycje serii formacie oraz posiada grubą okładkę.

Autorem wszystkich książek jest Dariusz Dolatowski.

 Stanowią one narzędzie budowania tożsamości i poczucia 
przynależności mieszkańców do  danej zbiorowości, pod-
trzymywania lokalnych tradycji i  zwyczajów, umacniania 
poczucia wyjątkowości i odrębności od sąsiadów, wzbudza-
nia szacunku do przodków i zrozumienia podejmowanych 
przez nich decyzji czy prezentowanych poglądów. Dzięki 
nim następuje pogłębienie znajomości historii, zarówno 
przez osoby mieszkające na terenie Gminy od lat, jak i przez 
nowych mieszkańców. 

 Zapraszamy także wszystkich miłośników historii do  się-
gnięcia po  w/w  książki. Można je nabyć lub przeczytać 
w Bibliotekach Publicznych w: Trąbkach Wielkich, Sobowi-
dzu i Mierzeszynie. Jednocześnie informujemy, że obecnie 
trwają prace nad przygotowaniem kolejnej – o Kłodawie. Pla-
nowane jest, aby trafiła ona do rąk Czytelników pod koniec 
2019 roku.

Leszek Orczykowski

Fot. Ryszrad Dominowski
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XV Listopadowe śpiewanie 2018

W kościele pw. bł. Michała Kozala odbył się XV Prze-
gląd Chórów Powiatu Gdańskiego „Listopadowe 
śpiewanie” zorganizowany przez Stowarzyszenie 
Przyjaciół Pruszcza Gd. i Okolicznych Gmin. Wystąpiło 
8 chórów z powiatu i kilka zaproszonych z wojewódz-
twa pomorskiego. Tegoroczny przegląd miał cha-
rakter szczególny, odbywał  się bowiem w  100-lecie 
odzyskania przez Polskę niepodległości.

Wystąpiły m.in. chóry: „Cantata” z  Pszczółek, dyr. Iwo-
na Gudyka, „Soli Deo Gloria” z Rotmanki, dyr. Waldemar 
Bączyk, „Schola Liturgiczna”, Gdańsk Przymorze, dyr. Filip 
Cieszyński, „Kozal” Parafii bł. Michała Kozala w  Pruszczu 
Gd., dyr. Karolina Klassa, „Głoś Imię Pana” z parafii MBNP 
Gdańsk Brętowo, dyr. Martyna Gorajek, „Błękitne Anioły 
Maryi” i „Perła Maryi” Schola Dziecięca z parafii pw. Mat-
ki Bożej Nieustającej Pomocy w Pruszczu Gd., dyr. Maria 
Walczyk, „Chorus Nepomucensis” z parafii w Godziszewie, 
dyr. Marek Rogalski, „Raduńskie Tony” Zespół Pieśni i Tań-
ca Kaszubskiego z Pruszcza Gd., dyr. Lucyna Lubotzka.

Fot. Piotr Ołowski
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październik-grudzień 2018

6  października, w „Mediatece”, w  Straszynie odbyło  się rozstrzygnięcie 
I  Konkursu Artystycznego Gminy Pruszcz Gd. zakończone wystawą 
nagrodzonych prac. Jury w składzie: artysta-malarz Bogusław Izdebski, ar-
tysta-malarz Daniel Kufel i projektant dr hab. Krzysztof Ludka, przyznało 
następujące nagrody. Podajemy pierwsze miejsca: profesjonaliści - Malar-
stwo, rysunek, grafika warsztatowa – Elena Ulianova. Fotografia, grafika 
cyfrowa – Jolanta Lassak-Szymerska „Martwa natura z jajem”. Rzeźba, ce-
ramika, rzemiosło artystyczne – Vasyl Netsko, „Początek”. Twórcy amatorzy 
– w kategoriach jw. – Regina Kłosińska, Arkadiusz Kuźmiński, Ewa Majew-
ska-Boduch.

7 października, w Świetlicy Wiejskiej w Wiślinie odbyło się spotkanie 
z Jerzym Kornackim, autorem książki „Żuławskie Owoce”. Jest on 
mieszkańcem tej żuławskiej wsi i znawcą jej historii. Zebranej publiczno-
ści przybliżył głównych bohaterów swojej książki i ich dokonania. Wśród 
nich znaleźli się Iwo Roweder czy też Jan i Jerzy Fersterowie, których życie 
i praca często przecinały się z żuławskimi osadami Wiślina i Mokry Dwór. 
Autor odpowiadał również na pytania publiczności i prezentował swoje 
plany pisarskie na przyszłość. 

22 października, w Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gd. odbyło się 
przedstawienie „Opary Absurdu. Sprzedawca Klapsów i Idiotka 
na niby”, w wykonaniu Małej Akademii Teatralnej z CKiS. Zajęcia te-
atralne prowadzą Sławomir Kochanek i Sylwia Dąbrowska.

9 listopada, w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pruszczu Gd., 
odbyło się spotkanie podróżnicze pt. “Każdy może mieć swój Everest” 
z  Joanną Byczek, fizjoterapeutką sportową, doktorantką Akademii Wy-
chowania Fizycznego w  Warszawie. Pruszczanka opowiadała o  polskiej 
wyprawie do Nepalu, zorganizowanej w ramach uczczenia setnej rocznicy 
odzyskania niepodległości, w której była opiekunem medycznym. Pani Jo-
anna przybliżyła także historię Polaków w Himalajach, ponieważ na czas 
wyjazdu przypadła również 40  rocznica zdobycia Mount Everestu przez 
Wandę Rutkiewicz i 29 rocznica śmierci Jerzego Kukuczki na południowej 
ścianie Lhotse.

17 i 18 listopada, w sali koncertowej Urzędu Gminy Kolbudy, odbył się ko-
lejny spektakl grupy teatralnej Stowarzyszenia „KomuKulturka”. Tym 
razem artyści przedstawili sztukę „Jak zostałam wiedźmą”, na podstawie 
książki Doroty Masłowskiej pod tym samym tytułem. 

18 listopada, w kościele pw. Św. Aniołów Stróżów odbył się niezwykły 
koncert z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Specjalnie na tę okazję repertuar przygotował lokalny rockowy ze-
spół „Midnight” działający przy ŻOKiS w Cedrach Wlk. Uczestnicy z za-
ciekawieniem słuchali bardziej lub mniej znanych utworów patriotycz-
nych. Mocne brzmienie instrumentów dodatkowo wprowadziło wzniosły 
i uroczysty charakter koncertu, a sam zespół udowodnił, że sprosta każ-
demu nowemu wyzwaniu muzycznemu.

24 listopada, w domu podcieniowym w Miłocinie, w gminie Cedry Wlk. 
odbyło się podsumowanie projektu „ETNOŻUŁAWY Etno design 
w kulturze żuławskiej”. Spotkanie rozpoczął pokaz mody na którym 
uczestniczki warsztatów wystąpiły w specjalnie przygotowanych stro-

kronika kulturalna
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książki nadesłane

PROZA
Stach Szulist „List z Limbazi”, Wyd. POLIGRAF, 2018

INNE
„Przystanek Polska. Komiks historyczy”,  
pod kier. Kacpra Wołosiuka, Straszyn, 2018

jach „etnożuławskich” w ramach projektu. Oficjalne podsumowanie wraz 
z prelekcją „Kultura Żuławska jako źródło inspiracji artystycznej” wygłosiła 
Aleksandra Paprot-Wielopolska. Certyfikaty uczestniczkom projektu wrę-
czył Janusz Goliński – Wójt Gminy Cedry Wlk.

6 grudnia, w patio hali Arena Przywidz, Krzysztof Skiba podczas spo-
tkania autorskiego, opowiadał o swojej książce „Skiba: ciągle na wol-
ności. Autobiografia łobuza”. Satyryk, felietonista, showmen, radiowiec, 
wokalista rockowy, autor tekstów piosenek m.in. Makumba, Dres, Świat 
według Kiepskich, Berlin Zachodni.

Artysta spotkał się z mieszkańcami Przywidza oraz osobami przyjezdny-
mi, aby porozmawiać i opowiedzieć o swojej nowej książce „Skiba. Auto-
biografia łobuza”, ale nie tylko.

14 grudnia, w kinie „Na bursztynowym szlaku”, w CKiS, w Pruszczu Gd. 
Elena Ulianova, właścicielka pruszczańskiej galerii „Szary Ganek”, 
otrzymała „Nagrodę Burmistrza Pruszcza Gdańskiego za wybitne 
osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania 
i ochrony kultury, 2018 r.”. Gratulujemy!

14 grudnia, Gminna Biblioteka Publiczna w Kolbudach obchodziła 
70 urodziny. W sali koncertowej Urzędu Gminy Kolbudy spotkali się czy-
telnicy, pracownicy placówki oraz pisarze na co dzień związani z naszym 
regionem. Nie zabrakło przedstawicieli władz samorządowych. Uroczy-
stość stanowiła okazję do przypomnienia historii biblioteki oraz ludzi, 
którzy ją tworzyli. Z udostępnianych przez bibliotekę zbiorów literatury 
korzysta corocznie około 1200 czytelników. Księgozbiór udostępniany 
w Kolbudach liczy ponad 25 000 woluminów. Na półkach filii w Pręgowie 
jest ich około 7 000. 

1. Rozstrzygnięcie I Konkursu Artystycznego Gminy Pruszcz Gd., Mediateka, fot. Elena 
Ulianova

2. Spotkanie autorskie z Jerzym Kornackim w Wiślinie
3. Mała Akademia Teatralna. Przedstawienie „Opary Absurdu. Sprzedawca Klapsów 

i Idiotka na niby”, fot. CKiS
4. „Jak zostałam wiedźmą”. Spektakl grupy teatralnej Stowarzyszenia „KomuKulturka”
5. Elena Ulianova z  Nagrodą Burmistrza Pruszcza Gdańskiego za 2018, fot. Danuta 

Strzelecka
6. Prelekcję „Kultura Żuławska jako źródło inspiracji artystycznej” wygłosiła Aleksandra 

Paprot-Wielopolska
7. Festiwal Książki Dziecięcej. Spotkanie z Marcinem Pałaszem, fot. PiMBP
8. Krzysztof Skiba w patio hali Arena w Przywidzu, fot. Ryszard Dominowski
9. 70-lecie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kolbudach, fot. GOK

Linki źródłowe Kroniki Kulturalnej: www.kultura.kolbudy.pl;.www.kolbudy.pl;  
http://ckis-pruszcz.pl; https://www.facebook.com/mediateka.straszyn;  
https://www.facebook.com/oksibp/; https://www.facebook.com/GminaTrabkiWielkie; 
http://www.biblioteka-pruszcz.pl/; http://zokis.eu/; https://www.suchy-dab.pl/; 
http://www.przywidz.pl; ; http://pszczolki.pl/.
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Wojciech Górecki, ur. 1959 r. w Gdańsku. Mieszkaniec Marszewskiej Kolonii w gminie Przywidz. Ukończył Państwową Wyższą 
Szkołę Sztuk Plastycznych - obecnie Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku. Inspiracją jego malarstwa jest natura i  krajobraz. 
Prawie wszystkie obrazy maluje w plenerze. Obrazy wyróżniają się dobrym rysunkiem i kompozycją oraz profesjonalną techniką 
malarską. Chętnie maluje w Biebrzańskim Parku Narodowym, na Kaszubach, Żuławach i Pomorzu. W 2009 r. i 2011 r. otrzymał 
prestiżowe, honorowe wyróżnienie w USA, od The Art Renewal Center. Poza malarstwem zajmuje się rysunkiem, fotografią i gra-
fiką warsztatową. Prace graficzne wykonuje głównie techniką akwaforty. Należy do najlepszych polskich grafików architektury 
miejskiej.

Barabara Boetcher, ur. 1997 r. w Gdańsku, w rodzinie muzyków klasycznych. Mieszkanka Juszkowa w gminie Pruszcz Gd. Swój 
warsztat techniczny zaczęła doskonalić w czasach liceum, dzieląc czas między pracownie w Gdańsku i Krakowie. W 2015 r. roz-
poczęła studia na wydziale malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, równocześnie podejmując studia 
w zakresie komparatystyki literackiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2017  r. uczestniczyła w kursach z najwybitniejszymi 
współczesnymi malarzami figuratywnymi: Jeredem Woznickyim, Michelle Dunaway, Tiną Garett oraz Teresą Oaxacą. Spotkanie 
z Teresą Oaxacą zaowocowało odkryciem szkoły malarstwa realistycznego w centrum Florencji, Florence Academy of Art. W tym 
samym roku podjęła tam naukę. Obecnie mieszka we Florencji, gdzie rozpoczęła 2 rok studiów malarskich. Zajmuje się malar-
stwem, rysunkiem oraz ilustracją. Jej prace można oglądać w prywatnej przychodni medycznej ODM w Gdyni. W 2019 r. ma 
w planach dwie indywidualne wystawy, w Gdańsku oraz Pruszczu Gd.

Magda Bielicka, ur. 1982 r. Pochodzi z Prabut. Mieszkanka Pruszcza Gd. od 2010 r. Absolwentka dziennikarstwa i public rela-
tions oraz politologii. Wieloletni dziennikarz prasy lokalnej oraz redaktor prowadzący mediów branżowych. Redaktor naczelny 
„Gminnych Stron” Gminy Pruszcz Gd. Pisze opowiadania, które zyskują uznanie w ogólnopolskich konkursach literackich m.in. 
jest laureatką XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Marka Hłaski w kategorii proza, za opowiadanie „Od Em do Zet”, 
2015 r. oraz XVII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Pisanie dobre na chandrę”. Autorka książek dla dzieci „Przygody Tele-
patka i Melepetka”, „Wakacje Telepatka i Melepetka” oraz dla dorosłych „Lista. Historia zbrodni niedoskonałych”, „Jestę Magistrę”, 
„No i bajka!”, „Bez dedlajnu”.

Agnieszka Ciesielska, ur. w 1979 r. w Gdańsku. Ukończyła II Liceum Ogólnokształcące w Pruszczu Gd. i Filologię Romańską 
na Uniwersytecie Paris 8 w Paryżu. Debiutowała w Kolumnie Literackiej Młodych „Wieści Pruszcza”, nr 6/21 i nr 10/25 w 1999 r. 
Drukowała także w „Więziach” 2005 r., w 2010 r. i 2013 r. i kwartalniku „Neony-Tożsamość”. Współautorka Antologii Poezji Twórców 
Powiatu Gdańskiego „Niebieskie neony”, wyd. Stowarzyszenie Przyjaciół Pruszcza Gd. i Okolicznych Gmin, Pruszcz Gd. 2014 r. 
Oprócz prozy poetyckiej tworzy również collage. Jako tłumacz współpracowała z 4Beauty Art Gallery. 

Stach Szulist, ur. 1957 r. Mieszkaniec Sobowidza w gminie Trąbki Wlk. Nauczyciel historii w Sobowidzu i Trąbkach Wlk. Autor 
ma na koncie publikacje w zbiorach opowiadań „Tam gdzie słychać śpiew syren” i „Pierwszy był las”. W twórczości dramatur-
gicznej wystawiany i czytany, ostatnio w Domu Literatury w Łodzi, „Homuś” oraz „Pożarli nawet Jezusa”, liczne czytania dramatu 
„Ja jako...?” i inscenizacja w krośnieńskim teatrze. Dramaty były publikowane w „Nowych Sztukach dla Dzieci i Młodzieży” oraz 
w zbiorze „Współcześni o współczesności”. Na ich podstawie powstawały słuchowiska radiowe – min. w Lublinie i Opolu. Pu-
blikował w „Tygodniku Kulturalnym”, „Radarze”, „Kierunkach”, „Dzienniku Bałtyckim”, „Głosie Wybrzeża”, „Pomeranii”, „Pulsie Kaszub 
i Pomorza”, „Frazie”, „Pro Libris”, „Sexodramie”, „Obyczajach”, miesięczniku „Inaczej”, „Przeglądzie Tygodniowym”, „Przewodniku Ka-
tolickim”, „Echu Pruszcza”, „Kanie” oraz „Wiadomościach Kulturalnych” kierowanych przez Krzysztofa Teodora Toeplitza. Jest laure-
atem wielu nagród za prozę m.in. w konkursach - im. Drzeżdżona w 2008 r., Augustyna Barana w 2011 r., Grand Prix w konkursie 
„Powiew Weny” w 2014 r. i trzecia nagroda w 2016 r., Paukszty w 2017.

SPROSTOWANIE

W numerze 3(11) lipiec-wrzesień 2018 r. kwartalnika artystyczno-hi-
storycznego „Neony-tożsamość”, błędnie zostało podpisane zdjęcie 
czepca kaszubskiego wskazujące jako jego wykonawcę Jadwigę 
Sikorę. Autorką czepca (kompozycja wzoru, haft, i uszycie) , który 
zdobył I miejsce w „XXIII Wojewódzkim Konkursie Haftu Kaszubskie-
go – Linia 2018”, na poniższym zdjęciu jest Danuta Niechwiadowicz 
z Gdańska. Za pomyłkę przepraszamy.

Danuta Niechwiadowicz – czepiec kaszubski

noty o autorach



Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna w Pruszczu Gd. 
17  kwietnia 1946  r. został ogłoszony Dekret o  bibliotekach 
i opiece nad zbiorami bibliotecznymi. Na jego mocy utworzono 
ogólnokrajową sieć utrzymywanych przez państwo bibliotek 
publicznych. Jedną z  takich bibliotek była utworzona w  paź-
dzierniku 1946  r. Powiatowa Biblioteka w  Pruszczu Gdańskim. 
W 1948 r. powstała Biblioteka Miejska. Na mocy Porozumienia 
z 2003 r. zawartego pomiędzy Burmistrzem Miasta Pruszcz Gd. 

a  Zarządem Powiatu Gdańskiego powierzono Bibliotece Miej-
skiej obowiązki biblioteki powiatowej. Obejmuje ona opieką 
merytoryczną biblioteki gminne w powiecie gdańskim. Biblio-
teka mieści się w budynku dawnej plebanii z 1775 r. 

W ramach pracy z czytelnikiem odbywają się tu spotkania z pisa-
rzami, poetami, recitale poezji śpiewanej, wystawy malarstwa, 
rzeźby, fotografii. Spotkania ze  znanymi polskimi aktorami, 

reżyserami, podróżnikami, twórcami sztuki, także z  twórcami 
związanymi z naszym regionem. W 2018 r. i na początku 2019 r. 
w  Bibliotece gościli m.in. Jan Hlebowicz, Artur Jendrzejewski, 
Ewa Łętowska i Krzysztof Pawłowski, Robert Janowski, Jan Kulas, 
Karol Modzelewski, Sławomir Koper, Jacek Cygan, Tadeusz Kar-
mazyn, Katarzyna Dąbecka, Łukasz Maciejewski i Dorota Kolak, 
Hanna Suchocka, Zbigniew Hołdys, Radosław Sikorski. 

Organizuje również wypoczynek dzieci i  młodzieży w  ramach 
Akcji Lato i Zima z biblioteką. Odbywają się cyklicznie imprezy 
w  ramach „Europejskiej Nocy Muzeów”, „Narodowego czyta-
nia”, „Pikniku czytelniczego”, „Nocy bibliotek”, Festiwalu Książ-
ki Dziecięcej. Od  10  lat działa tu  Dyskusyjny Klub Książki dla 
dorosłych, młodzieży i  dzieci. Odbywają  się także promocje 
kwartalnika artystyczno-historycznego „Neony-tożsamość”, 
ukazującego się w powiecie gdańskim. 

Hanna Suchocka Zbigniew Hołdys

Dorota Kolak – autorka i Łukasz Maciejewski – dziennikarz

Narodowe czytanie S. Żeromskiego. Czyta Iwona Joć, kierownik 
Działu Regionalnego WiMBP w Gdańsku

Festiwal Książki Dziecięcej

Mini recital poezji śpiewanej – Ewa Korczyńska & Marcin Żurawiecki. 
Promocja kwartalnika „Neony–Tożsamość”, fot. Wojciech Jung




