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Wspólnie zdecydujmy, na co wydamy 600 tys. zł. 
Budżet Obywatelski w mieście Pruszcz Gdański

Jak co roku w Mieście Pruszcz Gdański odbędą się konsultacje społeczne dotyczące Budżetu Obywatelskiego. 
Burmistrz Pruszcza Gdańskiego zaprasza wszystkich mieszkańców do aktywnego udziału. Konsultacje składają się 
z 6 etapów, jednym z nich jest zgłaszanie projektów, które rozpoczyna się 1 kwietnia 2021 r. 

Projekty można składać za pomocą specjalnie do tego przygotowanych wniosków, które dostępne są na stronie bo.pruszcz-

-gdanski.pl. Wnioski można wypełnić i wysłać za pośrednictwem wspomnianej strony, wniosek można także wydrukować i zło-

żyć tradycyjnie w formie papierowej w Urzędzie Miasta. 

Zatem jeśli macie pomysł na zmianę w naszym mieście? Chcecie coś ulepszyć? Nowe ławki, więcej zieleni, teren rekre-

acyjny, a może coś innowacyjnego? Czekamy na Wasze projekty! Zadecydujmy wspólnie, na co wydamy 600 tys. złotych. 

Pierwszy etap, czyli składanie przez mieszkańców propozycji inwestycji i zadań na rok 2022, trwa do 31 kwietnia 2021 r. Wartość 

jednego projektu może wynieść maksymalnie 150 tys. złotych. 

Zasady i odpowiednie formularze znajdują się na stronie bo.pruszcz-gdanski.pl. 

Celem Budżetu Obywatelskiego jest budowanie świadomości obywatelskiej i aktywizacja mieszkańców miasta Pruszcz Gdański po-

przez zachęcenie do wskazania propozycji projektów i głosowania na zadania wybrane do realizacji w ramach części budżetu Gminy 

Miejskiej Pruszcz Gdański.
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od redakcji

Drodzy Czytelnicy
Witam Was serdecznie na łamach 1(21)2021 r. numeru kwartalnika „Neony-tożsamość”. 

Jesteśmy z Wami już 5 lat! Pandemia trwa... 
W tym numerze kwartalnika polecam szersze prezentacje: poezji Pawła Karmazyna, malarstwa 

Gagika Parsamjana, fotografii Marty Gruszkowskiej i Jacka Świsa, oraz wiersze i obrazy współpra-
cujących z nami poetami i malarzami.

Można przeczytać fragmenty powieści Anny Klejzerowicz „Czarownica” i Stacha Szulista „Coś 
przeminęło”. W eseju „Terra incognita”, Kazimierz Babiński pisze o Żuławach. Bardzo interesująco 
przedstawiają się kolejne prezentacje twórczości artystów związanych z naszym kwartalnikiem. 

W części historycznej Jerzy Kornacki pisze o dziejach kościoła w Cedrach Wlk., a Dariusz 
Dolatowski przedstawia postać Zygmunta Kurka  nauczyciela i bojownika o polską oświatę 
i kulturę w Wolnym Mieście Gdańsku. Bartosz Gondek i Marek Kozłow, tym razem przybliżają nam 
postać pruszczanki Dory Zindel. Witam serdecznie na naszych łamach debiutującą u nas – Janinę 
Linstedt, która pisze o śladach Marszu Śmierci, który przechodził m.in. przez Pręgowo. Zgodnie 
z  wcześniejszą zapowiedzią przedstawiamy kolejny pruszczański zespół rockowy - „HMDW”. 
Zespół związany był z legendarnym klubem „M-6”. 

Fragmenty bieżącego numeru zamieszczamy na naszej stronie, na Facebooku www.face-
book.com/Neony-Tożsamość-119207575443489/

„Neony-tożsamość” w wersji elektronicznej można przeczytać na stronach: www.powiat-
-gdanski.pl i www.neony.pruszcz.com Dziękuję wszystkim wspierającym Neony w tym 
trudnym czasie. Życzę Państwu miłej lektury!

Roman Ciesielski

Zofia Maria  
Smalewska
Pokarm dla duszy

Trzymasz mnie za rękę jak chmura niebo
podążamy tą samą drogą
Muzyka wierszy spływa kaskadami
z gór wyobraźni

Twoja harfa pobrzękuje cicho nokturnem 
                                                                 nocy
usypia liryką wiersza o miłości
We mnie wciąż bębny
saksofon i trąba czasu byłego

Zobacz czym żywią się poeci
nie zapominajmy nakarmić nasze dusze
Noce to szansa na długie koncerty
zagrajmy coś wspólnego

Anna Flis, płaskorzeźba w drewnie
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malarstwo

Andrzej Tuźnik „Czerwony pickup”, olej na płótnie

Rita Staszulonok „Spotkanie”, olej na tekturze
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poezja

Paweł Karmazyn

List do Ciebie
Myślę
ocean jest nieprzydatnym nauczycielem 
wznosi się opada
choćby nie wiem jaka pogoda
kiedy nasze życia podobne są do jezior niezamkniętych
w ciągle płynących źródłach

but
w każdym razie twój głos dotyka mnie
rozważa w eterze
ja odpowiadam

możliwe
to jest miłość która zdobywamy
i jeśli przez nasze słowa
szklany dom pęka opada
tak mówiąc stajemy się wolni

okruchy przesiewają się w nasze samotne życia

Spóźniony czas
Uciekam w sen...
Najbardziej będzie mi go brak, gdy umrę.
Kiedy piszę wiersze,
wydaje się być starszy niż ja.

Bóg patrzy,
czas biegnie
a wieczność czeka.

Poza poznaniem
Siedziałem w grzesznej ciszy.
Myśli jak potoki wypychane w stronę morza, poza poznaniem.
Promienie zachodzącego słońca z wrzaskiem napierały na ceglany mur.
Życie jest najczęściej rozkładane przez chwile, takie jak wyciąganie własnych żeber z zawiasów, 
pryzmat niebieskich, elektryzujących wspomnień, rany otwarte na powietrze nocy.

Życzliwość- to był twój nóż- w imię życzliwości- nie zapominajmy o życzliwości.
Samoobrona jak okręt poszukujący słońca w obojętnym i ponurym losie.

Mapa życia zwęża się w stronę niewyraźnych i nieoznakowanych regionów, 
światło dźwięczy u kresu a wiatr modlitwy szepcze o innym życiu.

Wieki trzymałem się wiary, tylko po to, aby zrozumieć,
że nie jestem władcą królestwa, jeszcze nie, zwanego sercem.
Patrzę na deszcz na rzece. Pamięć jak ogień chwyta przedmiot, spala go, aż staje się bezużytecznym popiołem.
Wspomnienia o tobie są jak lśniące gwoździe na ścianie,
gdzie kiedyś wisiały obrazy.

Byłem świadkiem upadku drzewa w śnieg. Odcięte od powietrza runęło w ostateczną ciszę. 
Konary i gałęzie jak palce....rozwarte, bez uścisku.
Ostateczne oczyszczenie, aby odejść.
Potem powrót
i wypełnianie pustych miejsc przyszłego życia.

Wspomnienie
Wszystko, co pamiętam
to noc, która pociła się wilgocią
i rzeka, jezioro, przynoszące powiew morza.
Cichy teatr duszy,
ten, który pomaga przejść obok smutku, był ze mną.
Zapytasz o znaczenie kogoś naprawdę nietuzinkowego.

Siadam przy jasnym świetle i piszę, 
kiedy mam czas.
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Zielony spacer
To było czyste zaskoczenie,
odkrycie nowej hemisfery.

Ogromny dąb jak święta cierpliwość wyciągniętych ramion kochanka.

Zieleń z każdej strony,
morze szepczącej zieleni.

Podążanie za konturem rzeki,
rytm łagodnej melodii natury.

Deszcz pokrył jezioro tysiącem zmarszczek, 
które galopowały po wodnej tafli w szalonym pędzie.
Było to jak odbicie ponadczasowej mądrości.

Krople wracały do domu,
każda nabrzmiała radością dawania chwili szczęścia.

Skóra nabierała życia z każdą kroplą.

Lśniąca aura pragnienia wiedzy,
jak to jest być, kim się jest.

Drzewo wiatru
Dla mnie drzewa to najskuteczniejsi kaznodzieje,
zwłaszcza kiedy żyją samotnie.
Są nie jak pustelnicy, którzy wymykają się słabościom,
ale jak wielkie samotne posągi.
Ich korzenie sięgają nieskończoności, ale nie gubią się, walczą z całą mocą, 
by osiągnąć cel zgodny z własnymi ścieżkami,
stworzyć formę, uzewnętrznić się.

Czasami słyszę drzewa szeleszczące nocą na wietrze.
Widzę cię wtedy jako jedno z nich.
Zaczynam tęsknić za domem, wspomnieniem, metaforami życia.
Każda ścieżka prowadzi do domu.
Każdy krok to narodziny.
Każdy krok to śmierć.
Każdy grób jest nowym życiem.

Drzewo szepcze cichym, zdecydowanym głosem,
że pewność to dom,
a dom to szczęście.

Jan M
isiek, grafika

Tłum. Hanna Glok-Lejk
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malarstwo

Gagik Parsamjan

Abstrakcja

Emocja

Symfonia kwiatów

Pamięci Marka Modela
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Kolory życia 2

Kolory życia

Chwila dla Ciebie

Miłość

Czerwony dzień
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proza

Anna Klejzerowicz 

Czarownica  
(fragment)

***

Termin podjęcia ostatecznej decyzji zbliżał się w sposób 

nieunikniony, aż wreszcie uznałem, że dłużej tego odwlekać 

nie ma sensu. Ada jest nie w sosie, trudno. I tak uważałem, 

że  humory Ady spowodowane są właśnie tą sytuacją. Im 

szybciej  się z  tym uporamy, tym lepiej dla nas wszystkich. 

Zwłaszcza, że  w  ostatnich dniach nie  było między nami 

szczególnych napięć. Zaświtała we mnie nieśmiała nadzie-

ja, że  może Adzie już trochę przeszło? Że  coś  się zmieniło 

w jej myśleniu i w stosunku do Małgosi. Postanowiłem pójść 

na całość. 

Boże, chyba oszalałem...

— Ada, powinniśmy wreszcie porozmawiać, nie sądzisz? 

— odważyłem się zaraz po obiedzie. Małgosia poszła do sie-

bie na  górę, zabierając oczywiście swoją lalkę. Prawie  się 

z nią nie rozstawała. Byliśmy sami, nie licząc Boksera i Filutki, 

które wylizywały jeszcze starannie swoje miski. Wiatr wiał już 

z siłą huraganu. Pozostałe zwierzęta poukładały się do snu 

na wszystkich możliwych fotelach i kanapkach. Tym razem 

żadne nawet nie wyściubiło nosa na dwór. Pomyślałem so-

bie, że to dobra okazja do rozmowy. I tak nie ma nic do ro-

boty, przy tej pogodzie. 

— Tak? A o czym? — Ada spojrzała na mnie wzrokiem 

bazyliszka.

— Posłuchaj, odkładanie tej rozmowy nic nie da. Musimy 

wreszcie podjąć jakąś decyzję. Wakacje  się kończą. — Po-

wiedziałem niepewnie.

— Odczep się ode mnie. Po co w ogóle pytasz. Ty już 

podjąłeś decyzję. Do czego ja ci jestem potrzebna?

— Przestań! Skąd w  tobie tyle agresji? Żadnej decyzji 

bez ciebie nie  podejmowałem. Nie  mam zamiaru niczego 

robić wbrew tobie...

— Jak to miło z twojej strony — odparła ironicznie. — 

Tylko, że  ja nie mam zamiaru przeszkadzać ci w życiu. Do-

brze wiem, czego chcesz. 

— A ty nie chcesz? To ciebie Gosia uwielbia, mnie tylko 

lubi. 

Ada z  hukiem wrzuciła naczynia do  zlewu. Spłoszone 

zwierzęta uciekły z kuchni. Na pewno coś się stłukło. 

— Daj, ja pozmywam — powiedziałem ugodowo 

i z udaną wesołością — zanim stanie się jakiś horror. 

— Zostaw! 

— Okej, jak sobie chcesz. O coś cię zapytałem.

— Czy ja nie  chcę? Doskonale wiesz, że  nie  chciałam. 

Nie ukrywałam tego od samego początku. 

— I nadal nie chcesz?

— Daj mi spokój. To  nie  ma znaczenia, czego ja chcę. 

Ja się nie liczę. Rób, co uważasz za słuszne. 

— Ada! — zdenerwowałem się — Nie bądź niepoważ-

na. W ten sposób nie będziemy rozmawiać! To musi być na-

sza wspólna decyzja. Inaczej to się mija z celem. Nie chodzi 

o to, żebyśmy zgotowali sobie i dziecku piekło... 

— Więc dobrze, nie chcę! Nie mam siły! Pasuje ci? Jaka 

tu może być nasza wspólna decyzja?!

Usiadłem. Czułem w głowie pustkę.

— Więc mała wróci do  domu dziecka? — zapytałem 

głucho. Ada z  furią rzuciła szczotkę do  zmywania naczyń 

na podłogę. A potem rozpłakała się. Pierwszy raz, odkąd ją 

poznałem.

— Widzisz? No więc po co mnie pytasz? Daję ci wolną 

rękę — źle. Mówię prawdę — też źle. Co  ty sobie myślisz, 

że chcę skrzywdzić to dziecko? Lubię je! Ja tylko... Ja się boję! 

Co za cholerny pech... Nie jestem przygotowana, czuję opór, 

nie rozumiesz tego?! 

— Rozumiem. Uspokój się. Tylko tak mi cholernie żal 

Małgosi. 

— A uważasz, że mnie nie jest żal? Tylko czy jej jest na-

sza litość potrzebna? Boże... Nie wiem, co robić. Powiedz, czy 

nie może jej zabrać babcia od jajek?

— Nie wiem. 

— Mogłaby wtedy do nas przychodzić... Michał, ja mogę 

być jej przyjaciółką, ale nie czuję, że mogłabym być znowu 
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matką! Proszę cię, zrozum... Jeśli chcesz, to  może lepiej ja 

odejdę? 

— Nie szantażuj mnie! — podniosłem głos. 

Wstydzę się tego do dziś.

— Ty gnojku — usłyszałem. Ada przyglądała mi się z nie-

dowierzaniem. Zbladła, jedynie na policzkach miała wypieki. 

Oczy jej niebezpiecznie błyszczały.

— Ada, przepraszam — wystękałem. — Nerwy mnie 

poniosły... 

— Wyprowadzę się do chatki Baby Jagi. Jeszcze dzisiaj.

Wiedziałem, że mówi poważnie. Zerwałem się z miejsca:

— Nawet tego nie mów! 

— Nie  znałam cię. A  powinnam była przewidzieć, 

że to się tak skończy. Durna baba. Romansów się zachciało, 

jak nastolatce... 

W tym momencie usłyszeliśmy jakiś ruch na schodach. 

Odwróciliśmy się oboje jednocześnie — Małgosia patrzyła 

na nas rozszerzonymi oczami. 

— Małgosiu — odezwała się Ada cicho i urwała. W tym 

samym momencie dziewczynka rzuciła  się do  uciecz-

ki. Po  chwili rozległo  się trzaśnięcie drzwi wyjściowych. 

Nie wiem, czy trzasnęła nimi Małgosia, czy tylko wiatr.

— Gosia! — zawołałem, widząc przez kuchenne okno, 

że pędzi do furtki, jakby ją ktoś gonił.

— Nie wiemy, ile usłyszała... — powiedziała Ada roztrzę-

sionym głosem.

— Raczej usłyszała dość!

— Leć za nią! Dogonisz ją! Zobacz, biegnie w  stronę 

lasu... 

Zacząłem gorączkowo poszukiwać wiatrówki, nie znala-

złem, Ada rzuciła mi sweter. 

— Nie  pobiegnie daleko, wiatr ją hamuje — zatrzy-

małem się w progu — Może, na wszelki wypadek, wezmę 

ze sobą Reksa?

Zobaczyłem w oczach Ady popłoch:

— Po co Reksa? Weź Boksera...

— Bokser jest młody i głupi. 

— Zostaw Reksa, to  staruszek. Nie  jest już sprawny. 

Nie zniosłabym, gdyby coś mu się stało... 

Machnąłem ręką i wybiegłem z domu. Wiało paskudnie! 

— Małgosiu! Małgosiu!!! — krzyczałem co  chwilę jak 

opętany. Miałem nadzieję, że w lesie będzie nieco mniej wia-

ło, ale wcale tak nie było. Dopiero teraz zdałem sobie sprawę 

z  niebezpieczeństwa. Wichura była tak potężna, że  mogła 

nawet przewracać drzewa. Dziecka nigdzie nie było widać. 

Żałowałem, że jednak nie zabrałem ze sobą Boksera. Co psi 

nos, to psi nos. Cholera! Rozumiałem Adę, że bała się o Reksa, 

ona zawsze trzęsie się o tego psa, to jej jedyny żywy łącznik 

z przeszłością. Kochała go rozpaczliwie. A jednak i o to mia-

łem do niej żal. Może dlatego, że mniej bała się o mnie. Albo 

o  Małgosię. Do  tego cała ta beznadziejna dyskusja. Co  za 

brak ostrożności z naszej strony! Jednak gdzieś w głębi ser-

ca musiałem przyznać, że  była to  przede wszystkim moja 

własna bezmyślność. Co mi strzeliło do głowy?! Sprowoko-

wałem Adę w fatalnym momencie. Zdawałem sobie z tego 

sprawę. Obwiniałem ją jednak dalej w  bezsilnej złości, bo-

jąc się jednocześnie, że kiedy wrócę, mogę jej już nie zastać 

w domu. 

No i nawet nie dopuszczałem do siebie myśli, że mógł-

bym wrócić bez Małgosi...

— Gosiu!!! — wrzasnąłem jeszcze raz, znów bez rezul-

tatu. Nie  wiedziałem, w  którą stronę  się skierować. W  tym 

miejscu las był inny niż poprzednim razem. Dalej od zabu-

dowań, rzadszy, rozleglejszy. Rosły w  nim za to  potężne 

drzewa! Co i rusz słyszałem, jak ich pnie niebezpiecznie stę-

kają i skrzypią. W każdej chwili któreś mogło runąć. Szlag by 

to trafił! 

Miałem wrażenie, że  wichura jeszcze  się wzmaga. Czy 

to jakieś moje przeznaczenie, te wszystkie walki z żywiołem? 

Nie, to bez sensu. Kręcę się tylko w kółko, nie mam zielonego 

pojęcia, w  którą stronę pobiegła Małgosia... Postanowiłem 

sobie, że  wrócę po  psa. Po  Boksera, oczywiście. Nie  będę 

narażał Reksa, nie mam do tego prawa. Bokser też sobie po-

radzi. Jest młody, ale wcale nie jest głupi. A jak to nic nie po-

może, będę chyba musiał wezwać straż pożarną. Ładnie się 

spisałem... Wtedy już nikt z pewnością nie przyzna mi prawa 

do opieki! Nie myśl teraz o  tym, strofowałem w odpowie-

dzi sam siebie. Najważniejsze, żeby małej nic się nie stało... 

Trzęsąc się w samym tylko swetrze, zawróciłem w stronę wsi. 

Wiatr wył teraz upiornie za moimi plecami. Dobrze przynaj-

mniej, że dzięki temu mogłem szybciej biec. Popychał mnie 

skutecznie. Wydawało mi się, że  mógłbym poddać  się wi-

churze, a  ona sama przywiałaby mnie do  domu, a  może 

i jeszcze dalej. Albo rozbiła o drzewa. Jeszcze raz zawołałem 

bez przekonania:

— Małgosiu! Gdzie jesteś?!!!

Nagle, gdzieś w  pobliżu, odpowiedziało mi znajome 

szczekanie. Pomyślałem, że  śnię, że  dopadło mnie szaleń-

stwo, mam zwidy. W moim kierunku wielkimi susami biegł... 

Reks. Dopiero, gdy dopadł mnie i liznął po zmarzniętej twa-

rzy ciepłym językiem, zrozumiałem, że to nie halucynacja. 

— Skąd ty się tu wziąłeś, piesku?... 

— Michał!!! — usłyszałem krzyk. 

To wyraźnie nie był jeszcze koniec niespodzianek. 

— Ada?! Co wy tu robicie, na miłość boską?! 
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— Dobrze, że jesteś! Tak się bałam! — Ada była zdyszana 

— Przyniosłam ci wiatrówkę! Mam też pelerynę dla Małgo-

si... Nie znalazłeś jej?!

— Nie. To beznadzieja!

— Nie  załamuj się. Reks ją znajdzie! — Ada usiłowała 

przekrzyczeć zawieruchę. — Szukaj, Reks! Gdzie Małgosia?! 

Szukaj!... 

Pies wyrwał naprzód. Usiłowaliśmy biec za nim. Nadążyć 

oczywiście było trudno: Reks, mimo że stary, biegał jeszcze 

żwawo, a  teraz pędził jak sam wiatr. Przystawał co  chwilę 

z nosem przy ziemi, ale już, natychmiast leciał dalej. Dobrze, 

że przynajmniej głośno ujadał, więc podążaliśmy w ślad za 

jego oddalającym się głosem... 

W pewnej chwili szczekanie Reksa przestało się od nas 

oddalać — jakby zatrzymał się w jednym miejscu — a przy 

tym zmieniło nagle tonację: stało się intensywniejsze, jakby 

bardziej naglące, a  pomiędzy poszczekiwaniem pies po-

piskiwał niecierpliwie. Przyspieszyliśmy kroku, choć wiatr 

wciąż wył opętańczo. Wkrótce zobaczyliśmy w oddali Rek-

sa, jak przysiada na zadzie i obszczekuje uparcie jakieś po-

wykrzywiane, pochylone z lekka drzewo. Wstąpiła we mnie 

nadzieja. Widocznie Małgosia powtórzyła swój stary numer! 

— Prędzej! Znalazł ją! — zawołałem w stronę Ady. Reks 

zaczął skakać pod  drzewem, tak jakby chciał doskoczyć 

do jego korony. 

Ona tam jest. Byłem tego pewny. Reks się nie myli. 

— Małgosiu! — zawołała Ada. 

I w tym momencie to się stało...

Zniecierpliwiony, a  być może i  podbudowany naszymi 

głosami stary pies, skomląc głośno, zaczął wdrapywać  się 

na drzewo. Biegliśmy tak, że aż zabrakło nam tchu. Reks był 

już wysoko. Miotane wiatrem drzewo zaskrzypiało niebez-

piecznie, konar zakołysał  się pod  wpływem ciężaru. Pies 

wpadł w  panikę, ześlizgnął się. Nie  dał rady  się utrzymać... 

Nagle zobaczyliśmy, jak spada... 

Sam nie wiem, dlaczego pamiętam ten moment jakby 

w zwolnionym tempie. Może z tego powodu tak właśnie po-

kazują zazwyczaj podobne wypadki na filmach? 

Zmartwiałem. Nawet wiatru już ani nie  czułem, ani ni-

czego nie słyszałem. Potem dopiero jednocześnie usłysza-

łem odgłos upadku psa, krótkie, rozpaczliwe skomlenie, 

które zaraz ucichło, i mrożący krew w żyłach, przeciągły, pe-

łen niewysłowionego bólu krzyk:

— Reeeks!!!

Po moich policzkach pociekły łzy. Obejrzałem się, by ob-

jąć Adę. Ale to nie ona krzyczała... 

Ada stała sztywno, z nieruchomą niczym maska, śmier-

telnie pobladłą twarzą. Wyglądała jak nieboszczyk. Cudem 

nie zemdlała, chyba tylko dlatego, że była w szoku i nie bar-

dzo zdawała sobie sprawę z  tego, co  się przed chwilą 

wydarzyło. 

To krzyczała Małgosia...

Zataczając  się jak pijany, pobiegłem do  przodu. Ada 

wciąż tkwiła w  tym samym miejscu — bez najmniejszego 

ruchu. Małgosia zsunęła  się z  drzewa i  gdy do  niej dobie-

głem, klęczała, płacząc, nad psem. Głaskała go po  głowie, 

powtarzając cicho jego imię niczym zaklęcie. Pochyliłem się 

nad dziewczynką i  odsunąłem ją na  bok, usiłując zrobić 

to jak najdelikatniej. Bałem się spojrzeć, lecz musiałem. Pies 

leżał bezwładnie na  boku. Kiedy przykucnąłem przy nim, 

byłem przekonany, że nie żyje. 

Jednak jeszcze oddychał, poruszył głową... 

— Reksiu — wyszeptałem. Z  trudem otworzył jedno 

oko, zapiszczał. Małgosia trzęsła się cała obok mnie i z  tru-

dem łapała powietrze.

— Ada!!! Ada, on żyje! Słyszysz?! On żyje!!! Małgosiu, leć 

po Adę! — wrzasnąłem. 

Zobaczyliśmy, że Ada teraz dopiero osuwa się bezwład-

nie na ziemię. Małgosia pobiegła do niej. Ja tymczasem zo-

stałem przy psie, próbując wymacać, gdzie go boli. Niestety, 

wyglądało na to, że boli go wszędzie... 

— Trzymaj się, Reks! Bo jak nie, to Ada tego nie przeży-

je — szepnąłem do niego błagalnie. Spojrzał na mnie tak, 

jak gdyby zrozumiał. Po chwili Małgosia przyprowadziła Adę. 

Wciąż była bardzo blada. Obie były. Reks dyszał teraz ciężko.

— Reks, nie rób mi tego... proszę, kochany mój... — po-

wiedziała Ada przez łzy, klękając przy psie. Kiedy ujrzał ją 

obok siebie, zamachał nawet lekko ogonem. 

— Spróbuję go ostrożnie podnieść. Musimy go jak naj-

szybciej zabrać do domu i zawieźć do weterynarza! — usiło-

wałem przekrzyczeć rozszalały ponownie wiatr.

— Weterynarz przyjmuje do trzynastej. Jest piąta po po-

łudniu — powiedziała Ada martwo.

— Zadzwonię do  niego! A  w  razie czego pojedziemy 

gdzie indziej!

— Jeśli zdążymy... 

Powiedziała to tak cicho, że raczej się tego domyśliłem, 

niż usłyszałem przy tym wietrze. 

Małgosia płakała w głos.

— Przestańcie obie natychmiast! Teraz trzeba mu jak 

najszybciej pomóc, a nie histeryzować!

— To moja wina! — zapłakała znowu Małgosia.

— Nie, Małgosiu, to nie twoja wina — Ada mocno objęła 

dziewczynkę. — To niczyja wina. Michał ma rację, musimy 



13

go szybko zabrać do lekarza. Słuchajcie, ale przecież ja mam 

przy sobie komórkę! Zabrałam ją na wszelki wypadek. Może-

my od razu zadzwonić do weterynarza!

— Jeśli będzie połączenie... Daj, spróbuję!

Pobiegłem na wzniesienie obok. Dobry los czuwał chyba 

nad nami, bo połączyłem się za pierwszym razem. Prywatny 

numer weterynarza mieliśmy zakodowany w aparacie, po-

dobnie zresztą jak numer jego lecznicy w pobliskiej miejsco-

wości. Znajomy lekarz rozpoznał mnie, o dziwo, po głosie. 

— Mamy ciężko rannego psa! — wychrypiałem, ponow-

nie przekrzykując wiatr. Już mi to chyba zostanie. Przez resz-

tę życia będę krzyczał.

— Za pół godziny będę w gabinecie — oznajmił krótko 

i natychmiast się rozłączył.

Biegiem wróciłem na miejsce nieszczęścia. Reks popiski-

wał żałośnie. Wciąż żyje, to najważniejsze. 

— I co?! — zawołała Ada, tuląc do siebie jego potężną 

głowę.

— W  porządku! Będzie na  nas czekał! Zabierajmy  się 

stąd!... 

Z trudem podniosłem psa, mając tylko nadzieję, że jego 

kręgosłup jest nieuszkodzony. Protestował trochę — musia-

ło go bardzo boleć — ale rozumiał z pewnością, że chcemy 

mu pomóc, bo cierpliwie poddawał się wszelkim moim po-

czynaniom. Ada cały czas przemawiała do niego łagodnie, 

Gosia głaskała po łebku.

— Gotowe! Biegniemy, trzymajcie się razem! — zawoła-

łem do dziewczyn i nasza procesja ruszyła truchtem w stro-

nę domu. Z wiatrem, a nie pod wiatr, na szczęście: Reks był 

naprawdę dużym i ciężkim psem, a  ja musiałem przenieść 

go na rękach ze dwa dobre kilometry... 

W  rekordowym tempie podjechałem samochodem 

pod  lecznicę. Weterynarz czekał już na  nas w  drzwiach. 

Wspólnie wnieśliśmy psa do  środka. Reks wyraźnie opa-

dał z sił, rzadko już nawet popiskiwał, tylko patrzył na Adę 

smutnym wzrokiem. Chwilami tracił przytomność. Małgosia 

cicho snuła się za nami. Nie zgodziła się zostać w domu — 

chciała być z Reksem. 

Nasz weterynarz jest przystojnym, brodatym człowie-

kiem w  średnim wieku, o  wyglądzie alpinisty, z  wielkim 

sercem dla swoich czworonożnych pacjentów. Lekarz z po-

wołaniem. Nie posiada nowocześnie wyposażonego gabi-

netu, jakimi dysponują zazwyczaj weterynarze w  mieście, 

ani nawet pielęgniarki czy w ogóle kogokolwiek do pomocy. 

Może liczyć wyłącznie na siebie. Lecz posiada wiedzę i intu-

icję, a zwierzęta traktuje jak ludzi. Dlatego darzymy go bez-

względnym zaufaniem. Jest nie  tylko dobrym fachowcem, 

jest prawdziwym lekarzem — takim lekarzem pionierem, 

jak ze starych seriali. Przygarnia osierocone psy i koty, karmi 

je, leczy, sterylizuje i daje dach nad głową w swojej klinice, 

a  zwierzaki należące do  biednych ludzi leczy bezpłatnie. 

Niby to  na  kredyt. Nieraz nam powtarzał, że  nie  wykonu-

je się tego zawodu, żeby się wzbogacić. 

Nie ma na to czasu...

— Zaraz go obejrzymy — powiedział, gdy już położyli-

śmy Reksa na stole zabiegowym. — No, co tam, staruszku? 

Gdzie boli? I co się właściwie stało, proszę państwa?

Podczas gdy badał psa, opowiedzieliśmy z grubsza na-

szą historię. Weterynarz pokiwał głową:

— Dzielny piesek! Widzicie państwo, a oni znowu chcą 

strzelać do psów i kotów w lesie... 

— Gdyby ktoś strzelił do mojego, zabiłabym. — oświad-

czyła Ada, a błysk w jej oku upewnił mnie, że nie żartuje.

— Ignorancja ludzka nie zna granic — powiedziałem. — 

Mam na myśli i decydentów, i potencjalnych „wykonawców”.

— Morderców — poprawiła mnie żona. — Osobiście 

lubię nazywać rzeczy po imieniu. 

— Widzi pan, to nie jest ignorancja, tylko coś gorszego. 

— Dodał weterynarz, kończąc badanie psa. — To niestety 

natura ludzka. A co do Reksa... no, chyba nie jest z nim aż tak 

źle. Na szczęście nie ma obrażeń wewnętrznych. Jest tylko 

mocno potłuczony i ma złamaną łapę.

— Ale wygląda fatalnie — zauważyła Ada.

— Trudno mu  się dziwić, przeżył szok. Powinien dojść 

do  siebie — prawie niepostrzeżenie zrobił zastrzyk. Reks 

nawet tego nie zauważył. — Przeciwbólowy i wzmacniają-

cy — wyjaśnił. — Będziemy musieli poskładać mu tę łapę. 

Nie obejdzie się bez narkozy. 

— To stary pies. Da radę? — zaniepokoiła się Ada. 

— Wiem. Narkoza jest ryzykowna w jego wieku, ale też 

i kości mogą się nie chcieć złożyć. Jednak musimy spróbo-

wać. Trzeba mieć nadzieję. Niech  się pani nie  martwi, wy-

trzyma. To twardziel. Miał dużo szczęścia. Zanieśmy go teraz 

na  tamten stół. O, świetnie. Będę potrzebował pomocy. 

Kto się dobrowolnie zgłasza na asystenta?

Zawahałem się. Ada spojrzała na  mnie z  determinacją. 

Już otwierała usta, gdy... 

— Ja — powiedziała Małgosia spokojnie zza naszych 

pleców. 

*** 

— No, po  wszystkim. Możecie go państwo teraz za-

brać do domu. Proszę pamiętać, że wybudzanie z narkozy 

może wyglądać nieprzyjemnie, ale  nie  trzeba panikować. 
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Barbara Jankowska „Żuławy”, olej

To normalne. Lepiej, żeby tej łapy nie forsował: przynajmniej 

przez jakiś czas będzie inwalidą. A do dawnej formy nie wró-

ci już pewnie nigdy... 

— Panie doktorze, czy istnieje jeszcze jakieś ryzyko? Jeśli 

tak, wolę to wiedzieć — zapytała Ada.

— Ryzyko istnieje zawsze u  stworzenia w  jego wieku. 

Serce może na  przykład odmówić posłuszeństwa. Oczy-

wiście teoretycznie. Miejmy nadzieję, że w jego przypadku 

tak się nie stanie. W razie pogorszenia proszę dzwonić, choć-

by w środku nocy. 

— Kiedy możemy mieć pewność, że zagrożenie minęło? 

— Jutro rano. Jeśli przeżyje noc, będzie dobrze. A wtedy, 

sama pani zobaczy, dożyje dwudziestki! To jak setka u czło-

wieka. Taki miejscowy przesąd, ale... często  się sprawdza 

— weterynarz uścisnął nasze dłonie, gdy z nieprzytomnym 

Reksem na ręku opuszczaliśmy klinikę. 

— Tak się bałam, że będzie chciał go uśpić! — westchnę-

ła Ada w samochodzie.

— Nie zgodziłabyś się na to. Uważasz przecież, że trzeba 

walczyć do samego końca.

— Nie wiem. Łatwo teoretyzować... Ale żeby oszczędzić 

mu cierpień, pewnie nie miałabym wyjścia.

— Całe szczęście, że nie musieliśmy stawać przed takim 

dylematem — powiedziałem.

— Ale  nigdy więcej nie  pozwolę poniewierać go 

po lasach. 

— Dobrze już, dobrze. Sama go przyprowadziłaś! 

— A  dobrą byłam asystentką? — zapytała nieśmiało 

Małgosia.

— Świetną! — odparliśmy jednogłośnie. 

Naprawdę tak było. My spisaliśmy się w tej roli znacznie 

gorzej. Gdyby nie  Gosia, lekarz nie  miałby z  nas najmniej-

szej pociechy. Ada histeryzowała, bo wciąż zdawało jej się, 

że z psem jest gorzej, a ja — wstyd się przyznać — nieomal 

zemdlałem w gabinecie. 

— Bo ja będę weterynarzem, jak dorosnę — dodała sta-

nowczo Gosia. 

Anna Klejzerowicz „Czarownica”, wyd. REPLIKA, Poznań 

2021, wyd.II

Sprostowanie. W nu-

merze 4(20)2020r. 

ukazały się reprodukcje 

obrazów Magdaleny 

Tuźnik i Andrzeja Tuźnik, 

nagrodzone w konkur-

sie „Pociąg do sztuki 

2020”, w kategorii malar-

stwo z przekłamanymi 

kolorami. Przepraszamy!
Magdalena Tuźnik, „Odbite w wodzie”, olej na płótnie, 

I miejsce
Andrzej Tuźnik, „Magiczne zabawy”, olej na 

płótnie, wyróżnienie
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Bogdan Groth „Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Pruszczu Gd.”

Przemysław Pancer „Radunia w Pruszczu Gd.”

fotografia
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malarstwo

Gabriel Roszak „Samotność”, olej na płótnie Danuta Kraszewska „Wiosna”, akryl na płótnie

Łukasz Jaruga „Posiadanie”, olej na płótnie
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Vasyl Netsko „Kolorowe sny o Gdańsku” - „Rudy Picasso”, olej

Teresa Piotrowska „Rzeczka na Kaszubach”, pastela
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Aleksandra Borzęcka
***

Każda Twoja łza malutka a taka w niej rozpacz
pomieściłaby otchłań księżycowych kraterów
ulewa płaczących smutków 
gdybym mogła parasol nad Tobą rozwinąć
objąć skrzydłami ochronić 
gdybym mogła ukołysać każdą myśl samotną
płatkiem kwiatu otulić

ale dziś stanę z boku
abyś mogła sama nauczyć się chronić

Andrzej Sikorski
z gorączką

było lepiej niż teraz
będzie dobrze - obiecujemy sobie

przed blokiem dzieci rysują na chodniku:
słońce na drzewie rodziców na spacerze
kwiaty tory i strzałki do szkoły
wyżej góry i jakiś samolot w chmurze

od kilku dni Janek z trzeciego piętra kreśli paluszkiem na szybie
krzyżyki na szczęście

Hanna Glok-Lejk
Bruno

Dłonie jak u anioła,
z lekkością poruszają się wśród barw,
ale najczęściej tworzą biało-czarne światy,
gdzie Zuzanny są równie złe jak starcy
a niebo nie rozstaje się z nocą. 

Od dawna zmaga się ze snem,
wyrywa mu kły, obłaskawia kredką.
Na nic, powraca, 
jak zawsze w jedwabnych pończochach i strzelistych pantoflach,
odbiera wolę, wciąga w mroczne tło. 

Tylko wstanie z kolan
mogłoby rozjaśnić obraz.

Jerzy Fryckowski
Kirkut

Nie strzelajcie do kamiennych tablic i tak upadną do ziemi hebrajskim profilem
wydmy spijają ostatnie krople potu jakie zakwitły na zgiętych strachem plecach
nie dając nadziei przyszłym archeologom i architektom nowej historii
z tego skrawka ziemi nieobiecanej bliżej do Płaszowa niż do bram Jerozolimy

Ucichł krzyk zachwalający tałesy z Kałuszyna
w kamieniach na macewach dogasa zdziwienie przyjezdnych

Sześć rozstrzelanych ramion
tu jeszcze wciąż po nocach wiatr dzwoni trzydziestoma srebrnikami
i huśta szubienicznym sznurem

miedzy cieniami marmurów milkną szepty w jidysz
i znikają ślady wysoko wiązanych sandałów
mało kto pochyla się tak nisko by w szybach kałuż
ujrzeć odbite sumienie

Magdalena Kuśmirek
Góry o kolorze żywego mięsa

Smakują startym w pył kamieniem
Metalicznie czystą wodą
Wspinają się naczynkami
Krwionośnymi do mózgu
Spływają w tkankę rozoranego kolana
Tysiące metrów bliżej wieczności

Jak to jest być i nie być jednocześnie
Bez słowa dla tych co na dole
We mgle wzmożonego oddechu
W krzyku świstaka

Tak blisko śmierci

Ekfraza do obrazu Ryszarda Kowalewskiego 
przedstawiającego szczyt Lhotse w Himalajach,
czyli miejsca śmierci Ryszarda Kukuczki 

poezja
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Aleksandra Borzęcka
***

Każda Twoja łza malutka a taka w niej rozpacz
pomieściłaby otchłań księżycowych kraterów
ulewa płaczących smutków 
gdybym mogła parasol nad Tobą rozwinąć
objąć skrzydłami ochronić 
gdybym mogła ukołysać każdą myśl samotną
płatkiem kwiatu otulić

ale dziś stanę z boku
abyś mogła sama nauczyć się chronić

Jan Misiek „Wspomnienie z Czerska” Joanna Kleinzeller „Siedzę i patrzę”

Agnieszka Ciesielska, bez tytułu

kolaż
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Marta Gruszkowska, Jacek Świs

Żuławskie depresje 2

fotografia
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malarstwo / grafika

Henryka Lisiecka, olej Iwona Deptuch-Dymowska, portret

Barbara Boetcher, węgiel i biała kreda Jolanta Wolska, linoryt
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Aleksandra Anderman, martwa natura, olej

Elżbieta Maria Laskowska „Brzozy”, akwarela Regina Kłosińska „Z pola II”, olej
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Filip Fedak, „Ogień”, kredka Urszula Cwalińska „Cisza”, akryl

Barbara Chudyba „Zima nad rzeką”, akrylAlicja Kazanowska „Anielka”, pastel sucha

malarstwo
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Marta Zwarycz, malarstwo petrykiwskie Renata Jelińska, haft krzyżykowy

Renata Jelińska, ceramika

malarstwo / haft / ceramika
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poezja

Elżbieta Kruglik 
* * *

wodospady krwi grzmią w twoich żyłach
tsunami powietrzne z każdym wdechem
porywa echo zgłosek i rozbija o skały płuc
niezrozumiały krzyk
dotykam miedzianego ucha dzbanka
nosków skórzanych półbutów
patrzę zegarowi prosto w krągłą twarz
takiś mądry?
za oknem wirują wiatraki ludzkich rąk
z nieba patrzy wielkie elektroniczne oko
surrealistycznego świętego Petera
zapada mrok

Gabriela  
Szubstarska
Przyjacielowi

będzie dobrze
sam zobaczysz
obudzisz się któregoś dnia
z poczuciem że jest inaczej
okaże się że ból
poszedł dręczyć kogoś innego

będzie dobrze 
synowie bywają okrutni
tylko w przypływie złego humoru
i tylko czasami mówią
że nie będą marnować dnia 
z twojego powodu

dzisiaj rozstałeś się z farbami
bezpowrotnie
nagle poszarzałe skulone w sobie
obrazy znaczą 
wiodącą do śmietnika drogę

na pewno ktoś je przygarnie
jeśli nie wszystkie to z pewnością 
kilka odnajdzie szczęście w nowym domu
odwdzięczą się kolory
odzyskają piękno

będzie dobrze
jutro kolejny zastrzyk
musisz tylko jakoś przetrwać noc
księżyc też cierpi na bezsenność
skusi cię na pogawędkę

będzie dobrze
no powiedz coś
uśmiechnij się choć
smutnym wierszemPatrycja Fedak

* * *
Oślepiony
prawdą mitów
wolnego świata
barwą neonów
porażony światłem
coś stłamsiło
wewnętrzny spokój
- może wcale 
go nie było
tylko znowu
coś się śniło...
maki i róże
na wyspie złudzeń
niczym diamenty
rzucone w popiele...

Tadeusz  
Jałoszyński
Akt

Widzę dom
Skradam się jak duch
Przechodzę przez wysoki próg
Niespełnionego snu

Jaśniejący poranek
Otoczony lekką mgłą
Wdziera się słońcem
Do jeszcze ciepłego pokoju

Zaczyna tkać akt
Ty jeszcze śpisz
Zupełnie naga
Otoczona mgłą

Przez przymrużone oczy
Przyglądam się
Widzę powieki
Przykryte rzęsami

Jestem ptakiem, którego
Skrzydła poruszają powieki
Zbliżam się na dotyk
Oczekuję dzwonów twoich piersi

Nagle ptak odlatuje
Skrzydła jego haftuje rzeczywistość
Widzę twoją twarz
Widzę przestrzeń …

Dotykam ją …

Tadeusz  
Karmazyn
W moich myślach

Jesteś gościem co podejmuje 
ryzyko że może być
brany za kogoś innego

jak w cyfrowych dramatach,
rozważam cię
na wiele różnych sposobów

moje myśli należą do mnie
tylko ja
je posiadam
nikt inny

możesz być moją własnością
bez twojej zgody
ty należysz do mnie
w moich myślach

jednak nie mogę przywłaszczyć
twojej wolności

ten klejnot jest powyżej
mojego pragnienia mocy 
nie mogę ścisnąć
twojej psyche w dłoni

nasze dusze muszą zwyciężać
te chciwe sztuczki
aż będzie w nas płynąć krew

tak naprawdę to
chcę dotknąć agape
kiedy myślę o tobie

Zbigniew Ignacy 
Brzostowski
Panorama Gdańska 
ze starych fortów  
od strony Olszynki

grzebiemy w ziemi

ona nam stare skorupy
szczątki holenderskich fajek
potrzaskane kupieckie talerze
i do czysta ogryzione kości

radość
jakby skarby dumnej hanzy
złoto i białe koronki
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proza

Stach Szulist

Coś przeminęło 
/fragment/

Zanim ostatecznie  się tamtego dnia pożegnałyśmy, 

przywołała kolejny raz męża z oświadczeniem, odwieziesz 

Mirkę do domu. Byłam zaskoczona. Tym bardziej, że Maks 

był jeszcze mocniej zaskoczony. Jestem po piwie, powie-

dział. Na co Ula, po jednym i  tak w  razie czego nic, bądź 

niewiele ci wykaże, a poza tym nie żartuj, Kajtuś nic ci nie 

zrobi. Kajtuś, były uczeń, wtedy już kumpel Maksa, rządził 

w miejscowym posterunku policji. Niejednokrotnie miejsco-

wego ważnego obywatela – wójta, proboszcza, nauczyciela, 

lekarza, dyrektora oddziału banku spółdzielczego – z opresji 

wybawiał, jeśli przypadkiem balonik, alkomat, wykazał nad-

miar spożycia.

Przez kilka minut jazdy samochodem Maks nie odzywał 

się. Przypominał balon, z którego uchodzi nadmiar powie-

trza. U  niego tym nadmiarem był lęk. Strach, że w  pijac-

kiej szczerości z  jego Ulą coś mogłam wygadać, chlapnąć 

jęzorem, jak to po swojemu ujął. Zapewniłam, możesz być 

spokojny. Jedyne, co jej powiedziałam, raczej wyspowiada-

łam się, to ze swojego młodzieńczego szaleństwa. A  i  tak, 

pomyślałam, nie powiedziałam wszystkiego. Choćby o Pio-

trze. Mimo szumu wina w głowie, starałam się kontrolować 

co mówiłam. Jednak w  pewnym momencie urwał mi  się 

film, więc nie miałam pewności, co powiedziałam, czy aby 

nie za wiele. Liczyłam jednak na to, że skoro mnie urwał się 

kontakt z  rzeczywistością, to Uli tym bardziej. Wcześniej 

ode mnie wykazywała oznaki rozbawienia alkoholowe-

go, plotła bzdety, nawet o niedoskonałości Maksa w  łóżku 

i  o  tym, pamiętałam ledwie, jak z  oddalenia jakiegoś głos 

dochodzący, że nie pamięta ich ostatniego wspólnego spa-

nia. Bo, po pierwsze, była za bardzo wstawiona – bo wiesz, 

to po jakiejś zabawie było – a po drugie, to już tak dawno, 

że ludzka pamięć takich czasów nie ogarnia. Potem zrobiło 

jej się smutno, a mnie odwrotnie. Cieszyłam się, że ze sobą 

nie sypiają. Utwierdziła mnie w przekonaniu, że Maks jednak 

nie kłamał zaklinając się, że od dawna nic w sferze seksu nie 

łączy go z żoną, są w pewnym sensie białym małżeństwem. 

Do tej pory byłam przeświadczona, że to tylko takie sobie 

mówienie, bym się odczepiła i uspokoiła, jemu głowy takimi 

duperelami nie zawracała. W tym momencie miałam okazję 

przekonać się, że czasami jednak mężczyźni nie kłamią. Za-

częłam też nabierać wiary, że się rozwiedzie, jak obiecywał. 

Następnie ożeni się ze mną. Szczerze pragnęłam jakiejś stabi-

lizacji. Tym bardziej, że status starej panny w tym środowisku 

nie uśmiechał mi się zanadto. Irytowały co rusz zadawane, 

niby z troski, serdeczności – bo wiesz, samotna kobieta to...., 

tamto i tak wiele razy – pytania o sprawy sercowe. A tak na-

prawdę ci zadający je – najczęściej kobiety – w sercu budo-

wały piramidę radości, że oto kolejna zarozumiała, której się 

nie udało i dobrze jej tak. Może byłam niesprawiedliwa, ale 

trochę na babskiej logice  się poznałam. Po kilku minutach 

Maks się wreszcie odezwał. Ale nie jakoś konkretnie. Raczej 

sondażowo – o czym plotkowałyście?

– O wszystkim.

– To znaczy?

– Nie jestem ci w stanie tak konkretnie powiedzieć.

– Uchlałyście się.

– Owszem.

– Skąd się u nas wzięłaś? Buzował narastającym niepokojem.

– Ula mnie zaprosiła.

– Po co?

– Poużalać się nad twoim strasznym losem.

– Nie rozumiem?

– Boi  się o  ciebie. – Nie potrafiłam określić, czy mówiłam 

prawdę, czy konfabulowałam?

– Kpina. – Zauważyłam głęboką niewiarę w szczerość inten-

cji jeszcze żony.

– Nie wierzysz żonie?

– Nie ironizuj. – Z trudem kamuflował irytację, a mnie, w tym 

stanie jakby jeszcze upojenia, bawiło drażnienie w nim lwa. 

– Odpowiedz. Nie wierzysz jej?

– Nie wierzę. – Dziwne uczucie ckliwości poczułam w całym 

ciele.

– Dlaczego?
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– Nie znasz jej.

– Kobiety nie zawsze są takie, jakimi się wam wydają. – Po-

święcałam się, udając coś w  rodzaju babskiej solidarności 

doskonale wiedząc, że coś takiego nie istnieje.

– Ona jest. Nie umie udawać. Suka.

– Nie mów tak.

– Dlaczego?

– Jest twoją żoną.

– Na razie.

– Skoro tak – uczepiłam się tych słów, jak przysłowiowy rzep 

psiego ogona – to dlaczego tak zwlekasz z powiedzeniem 

jej prawdy o nas?

– Ty znowu swoje! To byłby najgorszy moment.

– A kiedy będzie dobry?

– Już przecież o tym rozmawialiśmy.

– Raczej ty monologowałeś.

– Strasznie cię to wińsko trzyma.

– Nie rozumiem. – Tego w nim od początku nie znosiłam, 

udawania, że nie rozumie, gdy tymczasem aż nadto dobrze 

rozumiał.

– Jeszcze nie wytrzeźwiałaś.

– Przeciwnie. Jestem trzeźwa jak świnia.

– Pleciesz od rzeczy.

– Domagam się tylko swego.

– Wcześniej ci to nie przeszkadzało.

– Co masz na myśli?

– Dobrze wiesz.

– Masz na myśli seks?

– Nie trywializuj. – I aż się nadziwić sobie nie mogłam z po-

wodu budzącej się we mnie woli walki o swoją pozycję jako 

partnerki u boku…nie wiadomo jeszcze kogo.

– A ty nie graj świętoszka.

– Nie krzycz!

– Skup się na prowadzeniu. A do rozmowy na nasz temat 

wrócimy później.

Nie chciałam  się z  nim kłócić. Wysiadłam trzaskając 

drzwiami i poszłam do siebie, choć Maks miał ochotę wejść 

ze mną. Nawet upierał się. Na szczęście dla mnie i dla ostu-

dzenia jego zapalczywości na horyzoncie pojawiła  się Da-

nusia, woźna, straszliwa plotkara, tonąca w uśmiechach – na 

pewno fałszywych, pomyślałam z mety – i zapał Maksa zo-

stał ostudzony.

Od pogrzebu naszej byłej koleżanki coś  się zaczęło 

psuć. Właściwie od chwili wyprowadzenia się tutaj nie ukła-

dało się najlepiej. Maks chyba źle zniósł aurę skandalu, jaką 

wytworzyła Ula po naszym odejściu. Bez przerwy bom-

bardowała go telefonami, że nie da rozwodu, z  torbami 

puści, opinię mu wyrobi taką, że co najwyżej w  konkursie 

na drwala niewykwalifikowanego w  lasach bieszczadzkich 

będzie mógł startować, aż po groźby, że jak się wkurwi, to 

samochód mu w  powietrze wysadzi razem z  tą wywłoką. 

Tą wywloką miałam być niby ja. Powinnam się w tym mo-

mencie zdenerwować, poczuć obrażona. Ale poczucie winy 

– chyba, bo inaczej nie umiałam tego sobie wytłumaczyć – 

kazało mi przyjmować wszystko na siebie, ze spokojem. Nie 

powiem, że stoickim, bo w środku, mimo wszystko, coś się 

gotowało, wrzało, lecz postanowiłam to jakoś przetrzymać. 

W końcu, obwiniałam siebie, to ja skradłam serce dotychcza-

sowego ukochanego Uli. Jednak zaraz dorabiałam kolejne 

wytłumaczenie; ostatecznie ona go nie kocha od lat! Przy 

wspólnym piciu wina mi to wyznała; wiesz, tak naprawdę 

te sprawy mam na boku, za stówkę masz takiego gostka, że 

głowa mała, a z Maksiem jestem dla jego kasy, jakby nie było, 

bo potrafi chłop się postarać, tu i tam dorobi i tak dalej, to 

wiesz. Bełkotała, ale z tego bełkotu zapamiętałam, zakodo-

wałam dokładnie, prawie wszystko. Na chwilę przestawałam 

mieć wyrzuty sumienia. Marzyło mi się jednak całkowite wy-

klarowanie sytuacji. Nie chciałam być znienawidzoną przez 

Ulę. Bałam się opinii, jaką mi wyrobi w środowisku bliższych 

i  dalszych znajomych. Tym bardziej, że mnie nie znała tak 

dobrze, jak jej się wydawało i jak to po okolicy, różnym, zu-

pełnie przypadkowym, ludziom opowiadała. Nawet księdzu 

powtarzała brednie na mój temat. Do tego stopnia, że które-

goś wieczoru zatelefonował z prośbą o rozmowę.

(…)

Jednak tamtego wieczoru Stefan chciał rozmawiać ze 

mną o moim związku z Maksymilianem, tak nazywał Mak-

sa. Zawsze oficjalnie. Uznał, że skoro Maks jest dyrektorem, 

i  to według niego dobrym – niepotrzebnie wpadał w  ton 

egzaltacji nazywając znakomitym szefem – należy zawsze 

okazywać mu należny szacunek. Taki już Stefan był. Tłuma-

czył, że choćby z uwagi na młodzież, która musi – powinna 

– widzieć, że dorośli darzą siebie szacunkiem, to i taka z tego 

nauka, że młodzi przynajmniej dorosłych zaczną szanować, 

skoro już siebie nie potrafią, czy nie chcą.

W końcu zaczęliśmy tę arcytrudną rozmowę. W pierw-

szej chwili sądziłam, że to rezultat rozgoryczenia Uli, która 

jakimś fortelem skłoniła proboszcza do przekonania mnie, 

bym zostawiła jej męża w spokoju. Ale już wtedy był prawie 

eks mężem, spakował manatki, zabrał kilka książek, takich 

ulubionych, historycznych głównie, no i swoje ciuchy – bo 

trudno, by na coś się pogrążonej w smutku, coraz bardziej 

byłej, żonie przydały – i zamieszkał ze mną. Na razie w wyna-

jętym mieszkanku od jednego z jego znajomych.

Stefan zapewniał od pierwszych sekund przekroczenia 

progu kawiarni – bo umówiliśmy się na neutralnym gruncie 
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– że przybywa z misja samodzielną, z własnej, nieprzymu-

szonej woli. Zaś jedynym motywem była ostatnia rozmową 

z Urszulą. Kiedy usiłowałam dociec, kiedy, w jakich okolicz-

nościach miała owa rozmowa miejsce, zasłonił się tajemnicą. 

Od razu doszłam do wniosku, że chodziło najprawdopo-

dobniej o  spowiedź. Miałam mieszane odczucia na temat 

potrzeby rozmawiania z  nim na ten temat, lecz od chwili 

podjęcia współpracy z nim w kwestii prowadzenia z  trud-

nymi młodymi działań okołoteatralnych w  salce, niewy-

tłumaczalną dla siebie samej sympatią zapałałam do tego 

człowieka, coraz rzadziej tylko kapłana w nim dostrzegając. 

Bynajmniej nie myślałam o nim jako o mężczyźnie, z którym 

coś więcej niż przyjaźń mogłoby mnie łączyć. Chodzi raczej 

o to, że w momencie popadania w rutynę zawodową, po-

kazał taką stronę tej pracy, która pozwoliła skupić  się bar-

dziej na człowieku. Było to raczej coś w rodzaju tego „być”, 

o  którym tyle rozprawiają owładnięci ideałami młodzi, niż 

„mieć”, w którym ostatecznie każdy z nas ląduje – w każdym 

razie zdecydowana większość, bo takie czasy, żarłoczny ka-

pitalizm, globalizacja i tym podobne – popadając z czasem 

w pogłębiający się akwen frustracji. I nikt niczego nie robi, 

by dotrzeć bez szwanku moralnego na bezpieczny brzeg 

przyzwoitości, tylko wolimy taplać  się w  bagnie autode-

strukcji, nazywając to niemożnością wydostania się z matni. 

Kompletna paranoja i brednia. Ale Stefan nie dawał myślom 

poszybować w stronę egzystencjalnych rozważań. Przybył 

z konkretną misją naprawienia tego, co już – moim zdaniem 

– dawno popadło w ruinę.

– Domyślasz się zatem...

Nie dałam mu dokończyć.

– Aż nadto dobrze.

– I co o tym sądzisz?

– Co masz na myśli?

– Wasze położenie.

– U nas, jeśli masz na myśli mnie i Maksymiliana, wszystko 

w porządku.

– A rodzina?

– Moja?

– Jego.

– Jest dojrzałym mężczyzną i dokonał wyboru.

– Ulka rozpacza.

– Niepotrzebnie.- Mimo sporej dozy sympatii do niego, w tej 

kwestii postanowiłam nie odpuszczać, skutecznie odpierać 

uwagi brzmiące jak ciężkie zarzuty.

– Jakaś taka oschła się stałaś.

– Wydaje ci się. – Jednocześnie byłam usatysfakcjonowana, 

że to spostrzegł.

– Inną cię pamiętam z naszych dobrych lat.

– Jak mam to rozumieć?

– Ludzie źle na to patrzą.

– Na co? – Tylko ja wiedziałam, ile kosztowało mnie wysiłku 

powstrzymanie emocji przed eksplozją mogącą wysadzić to 

miejsce w powietrze.

– Że kręcisz się przy mojej plebanii, teatr robisz, a z drugiej 

strony sakramentalnie uświęcony związek rozbijasz.

– To znaczy, że jestem winna?

– A jak inaczej?

– Co w  takim razie mówią o  Maksie? – Skrajnie irytowało 

mnie, że w  jednym momencie ten prawie ideał od oceny 

ludzkich dusz okazał się takim samym męskim szowinistą jak 

prawie połowa ludzkości tego świata.

– Jest tylko mężczyzną.

Najzwyczajniej w  świecie miałam ochotę walnąć go 

w twarz. Dlatego, że jest mężczyzną, ma prawo do zdrady? 

Nie spodziewałam  się po księdzu takiej argumentacji. Już 

zbliżona w  pewnym sensie do Kościoła, na nowo z  jego 

naukami się godząca, w  jednej chwili czułam, jak sypie się 

ten z mitręgą heroiczną wznoszony po latach domek wiary. 

Ksiądz przegiął, miałam ochotę wygarnąć. Nie wygarnęłam. 

Tylko przykrość mnie ogarnęła. Nie spodziewałam  się po 

nim. Z drugiej strony, czego mogłam oczekiwać od osoby 

duchownej? W dodatku od faceta? Tyle, że w kiecce? Nicze-

go prócz tego, że stanie po stronie drugiego faceta. W my-

ślach przeklinałam ten prymitywny męski świat.

– Zatem więcej mu wolno? - Postanowiłam tak łatwo nie 

polec.

– Nie o to chodzi, ale w Biblii jest napisane...

– Wiem, co jest napisane w Biblii. Jeśli przyszedłeś mnie po-

uczać, to wybacz, ale szkoda twego czasu.

– A cierpienie koleżanki? Mają syna.

– I Ula gotowa mu wybaczyć? Poświęcić się?

– Jest dobrą żoną. – Jakby udał, że nie dotarła do jego uszu 

uwaga o moim synu

– Niejeden raz rogi mu przyprawiła.

– Widziałaś?

– Nie ciągnij mnie za język.

– Każdy ma prawo do błędu.

– Zatem o czym rozmawiamy?

– Trzeba tylko umieć się przyznać.

– Dlaczego nie zaprosiłeś do tego stolika Maksa?

– Dobrze wiesz.

– Nie wiem.

– Dziekan nad nim popracuje.

– Nie rozumiem? – Przez chwilę odniosłam wrażenie popa-

dania w  stan utraty słuchu pod wpływem coraz absurdal-

niejszych uwag Stefana.
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– Jak chce na kolejną kadencję wygrać stołek dyrektorski, to 

musi coś ze swoim prywatnym życiem zrobić.

– Jakiś targ? – W pierwszej chwili miałam wrażenie, że to się 

nie dzieje naprawdę, a on wcale tego nie mówi.

– Samo życie.

– Dość miałam tej rozmowy.

– Lepiej coś zamówmy – zaproponowałam.

– Kawę?

– Proponuję jakiś sok owocowy. Tylko naturalny.

Przywołałam gestem kelnerkę. Stanęła przed nami 

dwudziestokilkuletnia blondynka o urodzie wielu gwiazdek 

blond dominujących na okładkach kolorowych gazetek dla 

podlotków uganiających  się za multipleksowymi idolami. 

Z  daleka uśmiechała  się tym swoim wyuczonym uśmie-

chem. A  gdy tylko stanęła przy stoliku, poraziło mnie jej 

piskliwe „niech będzie pochwalony Jezus Chrystus” wyce-

dzone prawie nienaganną dykcją. Jezu, prawie krzyknęłam, 

nawet tutaj wieś nas dopada. Okazało się, że dziewczyna jest 

byłą uczennicą Stefana, ale mnie też znała – jak się okazało, 

tylko z widzenia – bo nie omieszkała w moją stronę rzucić 

niedbałego „dzień dobry, a właściwie wieczór”.

– Będą plotki jak w banku – wyszeptałam, gdy oddaliła się 

w stronę bufetu.

– Nieważne.

– Powiedzą, że proboszcz spotyka  się potajemnie 

z kobietami.

– Najważniejsza jest prawda.

– Ty w nią wierzysz.

– I to wystarczy.

– Nie rozumiem.

– Czego?

– Mnie pouczasz, a  sam jesteś taki pewny. A  może bę-

dziesz musiał  się tłumaczyć przed biskupem, albo kółkiem 

różańcowym?

– Jeśli już, to przed różą różańca świętego.

– Wszystko jedno. Może ja też mam swoją prawdę, z której 

nie muszę się nikomu tłumaczyć, bo najważniejsze, że tylko 

ja w nią wierzę?

– Idzie nasza kawa i sok. - Wolał udać, że nie słyszał tego, co 

powiedziałam.

Piliśmy w milczeniu. Obserwując się spod czoła. Marzy-

łam o  jak najszybszym opuszczeniu lokalu. Postanowiłam, 

że jak tylko wyjdziemy i  każde ruszy do swego samocho-

du, to pierwsze co zrobię, pożalę  się Maksowi. Ale gdy już 

siedziałam w  samochodzie, zdecydowałam  się na pójście 

do kina. Na cokolwiek, byle oderwać myśli od brudu życia. 

Coraz częściej bowiem o życiu, swoim i otoczenia, zaczęłam 

myśleć jak o wielkim skupisku brudu. Takim śmietniku, gdzie 

wszystko można znaleźć, wszystko się zmieścić może, może 

być uznane za normę, gdzie każdy może każdemu wszystko 

wygarnąć, pouczyć bez konsekwencji, nie liczyć się z czyimiś 

uczuciami i odczuciami. Słowem – jak mawia młodzież – syf. 

Stach Szulist „Coś przeminęło”, wyd. PSYCHOSKOK,  

Konin 2021

Wiesław Grzech „Święto kolorów”, akryl



31

Most na Raduni za przejazdem kolejowym, przed wybudowaniem wiaduktu. W głębi fontanna przy ul. Chopina. Fot. ok. 1975 r.

Jerzy Ossorya-Cierpicki

Radunia wystąpiła z brzegów. Ul. Mickiewicza podczas powodzi w 1980 r.

fotografia
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Małgorzata Ferenc „Pejzaż zimowy”, technika mieszana

Alicja Kazanowska „Po burzy”, olej

malarstwo
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Maria Chmiel „Jezioro w Straszynie”, olej na płótnie Olena Ulyanova „Zimowy nokturn”, druk botaniczny, papier 
akwarelowy, technika mieszana

Genowefa Latocha „Olivka na halloween”, olejEwa Kruglik „Mechelinek”, pastel
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recenzja

Zdzisław Antolski

Miłość zwycięża

Zbiór wierszy Hanny Glok-Lejk Tuż przed świtem stanowi 

jednolitą, spoistą artystyczną całość świata przedstawione-

go. Głównymi filarami tej twórczości są: Historia, Moralność 

i  Sztuka Malarska czyli Obraz Świata. Osobnym tematem 

jest Miłość. Chociaż książka jest zbiorem poszczególnych 

utworów to poprzez charakterystyczny styl pisania i obra-

zowania, przypomina poemat. Nawet rysunki Mieczysława 

Czychowskiego idealnie współgrają z tekstem, który nicze-

go nie  narzuca czytelnikowi, nie  buntuje się, nie  przeklina 

i nie stawia problemów na ostrzu noża. Te wiersze są zmy-

słowym przedstawianiem świata, a najważniejszy jest w nich 

ruch i akcja.

Poetka przedstawia świat, jednoznacznie opowiada-

jąc się za siłami dobra przeciwko siłom zła. Tytuł tomiku Tuż 

przed świtem rozpoczyna także najbardziej dramatyczny 

wiersz w książce pt. W Markowej poświęcony on jest rodzi-

nie Ulmów, która ukrywała dwie rodziny żydowskie. Właśnie 

przed świtem rozstrzelano 16 osób na skutek donosu grana-

towego policjanta. Poetka pisze:

Tuż przed świtem,

kiedy zdrada

najłatwiej przechodzi przez ręce, 

zrównano trzy nazwiska z ziemią, 

(…) 

 

Utwór jest niezwykle wzruszający. Poetka nie  zajmu-

je się katami, ale niewinnymi ofiarami, którym „zabrano du-

sze”. Ale przecież ofiara nie była daremna, po  latach ofiary 

odniosły moralne zwycięstwo i wpisały się w zbiorową pa-

mięć i duszę świata:

Po latach

odkopana w pamięci rodzina

wypuściła białe pąki w ziemi. 

 (W Markowej)

W innym wierszu ukryty chłopiec żydowski rzeźbił i stru-

gał świat „skrzydlatych bohaterów”. On również poniósł 

śmierć:

(…)

Połamały się drewniane

pióra herosów

w ciszy, 

która umiała tylko 

patrzeć i ginąć tak spokojnie

jak umierają ptaki. 

 (Czas bohaterów)

Poetka bardzo często sięga do  malarstwa. Wśród wie-

lu przedstawicieli tej sztuki spotykamy Vermeera, Chagal-

la, Wojtkiewicza, Botticellego. Sztuka jest rodzajem szyfru, 

w którym twórcy przedstawiają świat własną wyobraźnią.

W  wierszach Hanny Glok-Lejk sztuka malarska nakła-

da  się na  rzeczywistość poetycką. Powstaje nowa jakość, 

nowy obraz świata. Nie  jest on wcale jednoznaczny, albo-

wiem: „Obrazy rzadko mają / jedno zakończenie.” (Dziew-

czyna z obrazu Vermeera). Dzięki takim zabiegom wiersze są 

pełne wolności, polotu, treści. Poetka nie narzuca swojego 

widzenia rzeczywistości, pozwala czytelnikowi na  własną 

interpretację. 

Czasami trzeba  się domyślać intencji autorki i  pogo-

dzić  się z  tym, że  nie  zawsze jesteśmy pewni naszej inter-

pretacji. Poezja ta bowiem unika określenia, ścisłości czy 

matematycznej precyzji. Ważniejszy jest nastrój, obraz, me-

tafora i interpretacja. Na przykład w wierszu Vincent poetka 

pokazuje osobowość twórcy-malarza, który ma swój świat 

zupełnie odmienny od świata innych ludzi:

(…)

On jeden wie,

jak wirują cyprysy,

gdy kolory z nasycenia wypływają z ram.
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Przeczucie nie mija,

zamieni je na czarne ptaki, które zbierze z nieba

nad ranem, tuż przed końcem.

Wiersze Hanny Glok-Lejk to  swoiste „ruchome obra-

zy” tworzone przez pamięć, a także przez własną, autorską 

przeszłość są one jakby rozrachunkiem z dotychczasowym 

życiem. Są to także traktaty filozoficzne na temat sensu ży-

cia w ogóle oraz sensu poszczególnego ludzkiego istnienia, 

skazanego na samotność i cierpienie. W wierszu Anioły Bot-

ticellego poetka pisze:

Znalazłam siebie

w miejscu, gdzie mieszkają anioły,

(…)

Najpiękniej jest nocą,

kiedy anioły boso przechadzają się po łące 

leżącej

między moim domem a światem.

Podobny malarski styl pisania znajdziemy w  wierszu 

Monochromia:

Cały dzień

żegnałam się z latem.

Jutro rzeka, którą tyle razy

całowałam na dobranoc,

poniesie je w srebrną otchłań,

(…) 

Czasami 

ogrody przychodzą do nas

niespodzianie.

Wiersze w tomiku podzielone są na poszczególne tema-

ty, które oddzielają rysunki Mieczysława Czychowskiego. Au-

torka nie dała tym rozdziałom tytułów, więc i ja, jako skromny 

krytyk nie będę się kusił na ostateczne definicje, zwłaszcza, 

że  wiersze są wieloznaczne i  każdy czytelnik powinien sa-

modzielnie się do nich odnieść. Na pewno pierwsza część 

poświęcona jest sprawom religii, druga część malarstwu. 

Jest także dział wspomnień rodzinnych, który rozpoczyna 

wiersz Album 44. Bardzo to wzruszające wiersze, gdzie świat 

został zatrzymany na fotografiach w sepii. Jest też dział, któ-

ry mówi o wojennych cierpieniach, o polityce i demagogii 

jaka przenika nasz świat.

Pod koniec znajduje się blok wierszy poświęconych mi-

łości. Są to  niepokojące utwory, które uświadamiają nam, 

że miłość jest uczuciem niebezpiecznym, bo oprócz szczę-

ścia zagraża życiu. Autorka najdobitniej pisze o tym w wier-

szu Auto da fe:

Stos ułożony

z twoich ramion.

Sama wejdę i rzucę zapałkę.

Gdy się spłonie,

nic nie ma znaczenia.

Można znowu, 

powtarzam rano

wyczesując z włosów popiół.

Z  tego wiersza wynika, że  miłość jest rodzajem samo-

spalenia powtarzanego codziennie na nowo. 

Miłość to sposób życia, szereg magicznych zdarzeń dzie-

lonych z drugą osobą, miłość do świata łączy się z miłością 

do  kochanej osoby. I  właśnie o  tym, o  potrzebie miłości 

mówi tomik Hanny Glok-Lejk. Mimo, że roi się w tej książce 

od  nazwisk sławnych artystów, to  jednak trzeba przyznać, 

że autorka napisała dzieło całkowicie indywidualne i orygi-

nalne, można powiedzieć „ku pokrzepieniu dusz”. Czyta się 

te wiersze z  wielkim wzruszeniem i  satysfakcją, ponieważ 

odkrywają nam one inny świat. Świat przepełniony miłością 

mimo wojen i  okrucieństw, jakich dopuszczają  się ludzie. 

Z niecierpliwością będę czekał na kolejny tomik tej autorki, 

aby jeszcze raz zetknąć  się z  czarodziejską rzeczywistością 

zaklętą w jej wierszach

Hanna Glok-Lejk, Tuż przed świtem, Pruszcz Gdański 2019

Fundatorzy wydania kwartalnika „Neony-Tożsamość” nr 1(21) 2021 r.

Tadeusz Karmazyn, Tadeusz Wojewódzki, Ewa Majewska Boduch, Małgorzata Ferenc, Ilona Roszak, Maria Chmiel, Roman Cie-

sielski, Jerzy Fryckowski, Jolanta Lassak-Szymerska, Eliza Piechnik, Halina Ludka, Zofia Smalewska, Urszula Cwalińska, Małgorzata 

Borzeszkowska, Vasyl Netsko
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Eliza Piechnik „We śnie”, olej na płótnie

Wojciech Kostiuk „Fala”, intaglio

grafika / malarstwo
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esej

Tadeusz Wojewódzki 

Syndrom ucznia

W szkole nauczono nas myślenia kategorią: JESTEŚ TAKI, 

JAK TWOJE WYPRACOWANIE. Na  piątkę, albo na  dwójkę. 

Nie  jest więc tak, że ktoś jest dobry z polskiego /ma kom-

petencje językowe, zdolność kojarzenia faktów, logicznego 

myślenia i wnioskowania/ i pisze złe wypracowania. Dlacze-

go złe? Zdaniem „Pani od polskiego” – za krótkie. Pani kazała 

napisać na  4  strony. A  uczeń – z  uporem maniaka – pisze 

na jedną lub dwie. Mniejsza zresztą o kryteria. Liczy się sama 

formuła myślenia: JESTEŚ TAKI, JAK TWOJE WYPRACOWANIE. 

Ta formuła utrwala się i krzepnie wraz z nami, zyskując 

z czasem formułę SYNDROMU UCZNIA. Jego sens sprowa-

dza  się do  tego, że  opinie o  naszych dziełach wszelakich 

utożsamiamy z  opinią o  nas. Jeśli jest to  np. notatka służ-

bowa i ktoś zarzuca tej notatce brak logiki, to jej autor czu-

je  się dotknięty, obrażony i  przyjmuje postawę oblężonej 

twierdzy. Będzie bronił tej notatki – do upadłego, w  takiej 

formule, jaka ona jest. A o wyrażającym negatywna opinię 

o notatce zacznie myśleć negatywnie. 

SYNDROM UCZNIA powoduje, że  jesteśmy przyssani 

do  naszych dzieł, gotowi dzielić ich los na  dobre i  na  złe. 

Tymczasem w pracy chodzi o to, żeby notatka była sensow-

nie zrobiona, gdyż wtedy inni będą mogli z niej korzystać. 

Nie chodzi w tym przypadku o nas, tylko o notatkę. Nie o to, 

jacy my jesteśmy, tylko jaka jest ona. 

Na  100  ludzi 99  cierpi na  ten syndrom, a  wraz nimi 

na  konsekwencje jego obecności. Cierpi jakość naszego 

życia. 

Po pierwsze dlatego, że funkcjonujemy wśród dzieł niż-

szej jakości, niżby mogło to wynikać z możliwości, jakimi dys-

ponujemy. Po prostu obecność SU w pracy zniechęca ludzi 

do oceniania cudzych dzieł, skoro ich autorzy obrażają się, 

odgrywają, pomawiają itp. 

Po drugie – jakość naszego życia cierpli dlatego, że nasze 

relacje z ludźmi opieramy na hipokryzji, zakłamaniu i fałszu, 

których - w sumie - nie cierpimy, ale na straży ich obecno-

ści stoi własne SYNDROM UCZNIA. Ilekroć bowiem ktoś 

powie coś krytycznego na  temat naszego dzieła czujemy 

ból zawodu utraconej sympatii, zawód sponiewieranej wier-

ności, cierpienie niezawinionej krzywdy. A  jeśli nam z kolei 

przyjdzie do  głowy pomysł, żeby ulepszyć coś w  cudzym 

dziele – obwinieni zostaniemy wadami obok których nawet 

nie przechodziliśmy świadomie. 

Kolesiostwo, wzajemne pochlebstwa, chwalenie mier-

noty - stały  się dzięki SYNDROMOWI UCZNIA- dowodem 

społecznego wyrobienia, znajomości życia, mądrości czło-

wieka nieczeszącego kota pod włos. 

SYNDROM UCZNIA - wyniesiony z ław szkolnych - siedzi 

w nas tak mocno, że choć mało kto akceptuje konsekwencje 

jego obecności, jeszcze jest mniej tych, którzy potrafią odes-

sać się od swoich dzieł i mówić o nich bez nadwrażliwego 

dystansu emocjonalnego. 

Mogliśmy żyć lepiej, wygodniej, mądrzej. Ale blokuje nas 

własny sposób myślenia. 

Syndrom ucznia – także.
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Julia Mazur, rysunek długopisem

Wojciech Kostiuk „Poszukiwanie minionego czasu II” - 
akwaforta, intaglio

Roman Ciesielski „Poligon”, grafika

grafika / rysunek



39

Jan Stanisław  
Smalewski
Bezsenność

Są rzeczy nieuchwytne
bo życie jest takie - na zapas na pokaz
daleko gdzieś w internetowej chmurze

Nie trzeba się martwić
gdy sen je przybliża
kiedy marzenie przynosi niepokój

Są takie chwile kiedy trzeba spojrzeć 
głęboko za siebie sięgnąć w worek nocy
gdy nikt o tym nie wie że twoje serce
potrzebuje pomocy Gdy myśli długo
biegną po bezdrożach sennych
potykając się w głuszy sumienia 
jedna za drugą

Gdy tęsknisz marzysz by znowu być ze mną
chociaż wiesz dobrze że to tylko niemoc
Niemoc i bezsenność

14.11. 2020

Krzysztof Kamil 
Skrzypek
Dosyt

Niebyłych tkliwości
z póz codziennie tkanych
po horyzont troski
twarzy wydumanych
zdobyczy nadętych
bez pewności danych
uniesień przepadłych
zwycięstw zapomnianych
Łysej Góry nieba
wełny w zębach ciarek
wyrzutów sumienia
co przyśnią sił brakiem
modlonych od ludzi
chorób niezbadanych
trwogi
że jak świeczka tlimy
w mszach nieodwiedzanych
dość mi.

Teraz czas uciec, zapomnieć

Małgorzata Borzeszkowska
Miałam kiedyś rzekę

miałam kiedyś rzekę
składałam ją kropla po kropli
dodawałam blasku kręgom na wodzie
wyszywałam brzegi głębokiego jaru
miętą i tatarakiem

miałam taką rzekę z księżycami
haftowanymi na powierzchni
mgłą i pajęczyną

czasem pozwalałam mojej rzece płynąć
pod prąd i szukać drogi do nieba

unosiła się wtedy wysoko
do chmur
wniebowzięta
dziurawiła je szczypcami raków
i wierzbowymi witkami
rzucała na szare płótno
maleńkie pozieleniałe otoczaki

układałam na mojej rzece łodzie do snu
jak w kołysce
układałam siebie w mojej Raduni
kropla po kropli
płynęła przeze mnie
aż byłam zbyt duża
aż była zbyt duża
by ją nadal nosić w kieszeni

Roman Ciesielski
krawaty

przemykają słowa
ubrane w krawaty
niezrozumiałe
dla ciebie

morze gadających ust
otwiera się
nie pozwala oddychać
nie daje powiedzieć
choćby szeptem
kocham cię

morze gadających ust
zjada krawaty
przewieszone między nami

zaklejam te usta
chcę zrozumieć słowa
wypowiadane szeptem

Tadeusz Wojewódzki 
Idea świętego spokoju

zamiotłeś marzenia pod dywan
straciły swoją czarodziejską moc
skurczyły się
i pozostały tam
pobożnymi życzeniami
marzenia
czyniły cię wielkim
wystraszyłeś się ich
zatopiłeś
w morzu wątpliwości
i uciekłeś przed wielkością własnego cienia
w skulonym pocieszeniu świętego spokoju
pławisz się rozsądnym odkupieniem
unicestwienia
miałeś marzenia nie dla siebie
były posłannictwem przekazania
idei
myśli
wartości
zostawisz śmieszne rzeczy pod dywanem
w testamencie
świętego spokoju
na amen

poezja
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Cezary Koziara

HMDW – kolejna rockowa 
przygoda 

Niektórzy aktywni fani rocka nie mogą żyć bez muzyki. Nawet, kiedy wydaje się, że to już koniec grania, bo brak czasu: praca, 

rodzina, kumple się rozjechali po świecie itp. to jednak ciągnie do „wioseł” i „garów”. I tak w 2000 r. z byłych muzyków różnych 

kapel i muzykujących przyjaciół powstała nowa formacja z nic nieznaczącą ( jak mówią jej członkowie) nazwą HMDW. Był sprzęt, 

sala do prób w Klubie „M-6” i dużo chęci do zrobienia czegoś nowego.

Pierwszy skład to Bartosz Rozenberg – bębny, Tomasz Gorycki - gitara, Piotr Klimuszko – bas oraz Magdalena Pio-
trowska jako wokalistka. W  tym towarzystwie powstała pierwsza płyta „Rajstopy”. Zespół komponował i pisał teksty. Krążek 

został nagrany dzięki współpracy z  fanem inżynierii dźwięku i  muzykiem Dariuszem Nazarem w  jego rodzinnym studio. 

Współpraca z Magdą trwała około 2 lat. Kolejnym wokalistą został Poldek - Leopold Mikołajuk ze swoim bardzo specyficz-

nym i bardzo charakterystycznym głosem. Ten okres, głównie granie coverów został uwieczniony zarejestrowaniem kolejnego 

materiału tym razem w bardzo gościnnym pruszczańskim Miejskim Domu Kultury. Wraz z nowym wokalistą do zespołu dołączył 

Okładka pierwszej płyty HMDW „Rajstopy”

HMDW - XII Dni Pruszcza Gd., 2001 r. 
-pierwszy skład

muzyka
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jeszcze gitarzysta „Makar” - Andrzej Żuchowski, co jeszcze bardziej wzbogaciło gitarowe brzmienie. Ten radosny okres trwał 

około roku, bo pewnego dnia, nagle okazało się, że Poldek jest już w Singapurze i jego pobyt w tym pięknym miejscu trochę po-

trwa. Kolejny wybór padł na Tomka Golucha, który muzykę rockową można powiedzieć wysysał z każdą butelką mleka „Bebiko” 

w domu rodzinnym. Tomek zadomowił się na dobre w kapeli i pełni rolę frontmana do dnia dzisiejszego. To już z grubsza ok. 

17 lat i cały czas coś się dzieje. Próby, koncerty, spotkania, nagrania. W 2013 roku ukazała się autorska polskojęzyczna płyta „Moc-

ne postanowienie poprawy”. Panowie cały czas czują się bardzo młodo tym bardziej, że Tomek jest wiecznym studentem, dzięki 

czemu ich utwór „Another Day” dostał się na płytę-składankę dla kapel uczestniczących w projekcie Akademickiego Centrum 

Kultury Uniwersytetu Gdańskiego „Muzyczne Ugięcie” promujące ciekawe grupy muzyczne (nagranie w studio Radia Gdańsk).

Zespół cały czas pracuje nad nowym materiałem koncertując w przerwach a  to na Dniach Pruszcza, a  to w sali Wydziału 

Remontowego, w gdyńskim „Blues Clubie” czy na scenie akcji „MotoSerce – Motocykliści Dzieciom”. Śmiało można stwierdzić, 

że HMDW to całkiem spory kawałek historii muzyki nie tylko na naszym lokalnym terenie. Najważniejsze, że panowie mają nie-

samowitą radość z grania i tworzenia rock'n roll'a.

Obecny skład HMDW: Bartosz Rozenberg - perkusja, Tomasz Gorycki – gitara, Piotr Klimuszko – bas, Tomasz Goluch – wokal.

Fot. Archiwum zespołu

Przydatne linki: 

https://www.youtube.com/watch?v=bs2eiWxLJGQ 

https://www.youtube.com/watch?v=ajvEi5mp2LA 

https://www.youtube.com/watch?v=Dw1fOMTy0bE 

https://soundcloud.com/tomasz-goluch/hmdw-electrosong 

https://soundcloud.com/tomasz-goluch/hmdw-klatwa 

XXV Dni Pruszcza Gd., 2014 r. Tomasz Goluch, Piotr Klimuszko - Wydział Remontowy

HMDW w Blues Club, w Gdyni
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historia

Kolbudy. Panorama. Restauracja Neubauera w ogrodzie z widokiem na Radunię. Pocztówka z 1898 r.

C.G. Ludwig, litografia, 1826 r. Spiętrzenia Raduni i kanał doprowadzający wodę do dwóch kuźnic  
oraz promenada. Kolbudy Górne, 1826 r.

Andrzej Kruk

Z kolekcji starych pocztówek 
i litografii Kolbud
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Żuławy Wiślane, rów odwadniający, ok. 1930 r., pocztówka z kolekcji Krzysztofa Gryndera

Kazimierz Babiński

Terra incognita
Żuławy obrosły. Nie tylko trzcinami, tatarakiem, wierzbami i tym wszystkim, co w wiecznie wilgotnej i urodzajnej glebie znaj-

dzie pożywkę, ale  i niedomówieniami, wyobrażeniami zrodzonymi z polityk historycznych i powierzchownego postrzegania 

tego nadal zagadkowego świata. Przyjezdnych i przejezdnych niewdających się w zawiłości historii zachwyca płaski krajobraz, 

rzędy topól i  wierzb, dawne budownictwo, resztki infrastruktury gospodarczej i  przemysłowej, w  tym wąskotorowej kolejki, 

jazów i śluz.

Terra ubi leones... No, może niedosłownie, gdyż znawcy przedmiotu wykluczają ich obecność. Przynajmniej na razie. Nadwi-

ślański wąż pyton działał na wyobraźnię mieszkańców Warszawy i okolic, a więc wystarczyłby rozmyty i przez to powiększony 

ślad kocich łap, potem plotka i …, kto wie … Póki co, sfera tych rozważań jest bardziej przyziemna, ale nie do końca pozbawio-

na tajemnicy, fantastyki i baśniowości, które zawsze powodują zwiększenie zainteresowania, ciekawość, hiperbolizację zjawisk, 

spory i z czasem - potrzebę ich weryfikacji.

Współczesnemu podróżnikowi po Żuławach niczego nie ułatwia onomastyka i semantyka, a raczej gmatwa. Nazywając je 

Wiślanymi skłania do podejrzeń, że istnieją też Narwiańskie, Biebrzańskie lub Odrzańskie. Ponadto dzieli je na Elbląskie, zwane 

kiedyś przez Niemców Elbinger Werder, Malborskie - Grosses Werder i Gdańskie - Danziger Werder; werder, to grobla, wał, wyspa 

na rzece - zëława (żuława). Do tego dochodzą potoczne podziały na „te po lewej stronie Wisły” (patrząc od strony Zatoki Gdań-

skiej) i „te po prawej”; w potocznym obiegu twierdzi się z przekonaniem, niepopartym zresztą żadnymi dowodami, że te po le-

wej są bardziej „żuławskie”, a więc bardziej prawdziwe, lepsze. Niekiedy ten obszar bywa nazywany kontrowersyjnie „Dolnym 

Powiślem” lub zamiennie - „Gdańskim Powiślem”. Tereny przy Mierzei Wiślanej, to dawne „Morskie Żuławy”.1) „A co z ich granicami 

i próbami ustalenia, gdzie wędrowiec się znajduje? Granice podziałów są rozmyte, umowne, z mglistymi punktami odniesienia, 

1 Zob.: Ludwig Passarge, Z wiślanej delty. Tczew, Gdańsk, Żuławy, Malbork. Szkice z podróży 1856, przeł. Wawrzyniec Sawicki, Gdańsk 2016, s. 191. 

esej
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więc próżno szukać ich na mapach. Trudno oprzeć się myśli, że Livingstone i jemu współcześni podróżnicy, odkrywcy, pisarze 

i geografowie mieli jednak o wiele łatwiej. Ci ostatni oznaczali na mapach granice poznania nanosząc na niezbadane i niena-

zwane tereny wytwory zoologii fantastycznej: smoki, chimery, centaury, jednorożce, minotaury, które za naszych czasów zebrał 

i skatalogował Jorge Luis Borges, wybitny argentyński pisarz.

Aż trudno uwierzyć, że mieszkańcy Żuław nie „wyprodukowali”2 wierzeń i mitologii, przynajmniej o czymś takim nigdy nie sły-

szano, chociaż są próby odtworzenia legend, które według XIX-wiecznych badaczy istniały na tym obszarze, czego dowodem 

jest praca Anny Koprowskiej -Głowackiej „Legendy z Żuław i Dolnego Powiśla” wydanej w roku 2014.

Nie  było tu, jak na  Kaszubach, lokalnych duchów, bogów, demonologii, zabobonów i  przesądów. Lokalna, pragmatyczna 

i technologicznie zaawansowana społeczność nie znała myślenia magicznego. W chronologii „magia – religia – nauka” sytuowa-

ła się na styku religii (nie przesadnie) i nauki starając się bez szkody godzić obie dziedziny. Przede wszystkim liczyła się rodzina, 

praca, także społeczna i  sąsiedzi. Heinrich Dyck, mający posiadłość nad Szkarpawą, zanotował w dzienniku pod datą 6 paź-

dziernika (niedziela) roku 1878: „Tato, Annchen i ja pojechaliśmy do kościoła. Kazanie wygłosił pan A. Reger. Na organach grał H. 

Dyck.”3, zaś dwa tygodnie później, 20 października (niedziela): „Wcześnie z rana zaczęło padać. U nas w kościele była Eucharystia, 

ale my nie byliśmy. U Conradów były poprawiny i Gretchen miała swoje urodziny. Rodzice też przyjechali”.4 

Tej społeczności nie ma już od prawie 8. dekad. Jednak z upływem czasu każda przeszłość obrasta mitami. Tak jest z Żuławami. 

Za sprawą polityki historycznej uprawianej po wojnie powstał mit przypisania nowoczesnej infrastruktury, dróg, zabudowań 

i  w  konsekwencji – niezwykle wydajnej gospodarki tylko jednej nacji: kolonistom holenderskim wyznania mennonickiego5. 

W potocznym myśleniu wszystko na Żuławach jest holenderskie albo zamiennie - mennonickie, chociaż nie wszyscy Holen-

drzy byli wówczas tego wyznania lub nie wszyscy mennonici byli i są Holendrami. Zwrócił na to uwagę Jarosław R. Kubacki 

2 Określenie użyte przez Leszka Kołakowskiego w: Obecność mitu, Warszawa 2005.
3 Heinrich Dyck, Dziennik Żuławski 1878, tłumaczenie Małgorzata Rysicka, Sztum – Nowy Dwór Gdański 2015, s. 64.
4 Tamże, s. 65.
5 W języku polskim są dopuszczalne dwie wersje pisowni, tj. „mennonici” i „menonici”. W tekście przyjąłem pisownię: „mennonici”.

Daniel Kufel „Legendy żuławskie”, olej
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zastanawiając się nie tyle i nie tylko nad tym bezrefleksyjnym powtarzaniem i utrwalaniem tego obiegowego poglądu i dostrze-

gając weń brak logiki, co nad konfliktem między surowymi zasadami wyznania, które z własnej woli wybrali, a nowoczesnymi 

technikami gospodarowania i sposobami pogodzenia obu sfer;6 istotę rzeczy dobrze oddaje film „Świadek”7, chociaż jego akcja 

toczy się wśród amiszów, amerykańskiej odnogi mennonickich emigrantów.

Mennonici przybyli na Żuławy około roku 1555, gdy Kościół katolicki zmusił ich jako odszczepieńców do opuszczenia kraju. 

Depresyjne tereny żuławskie przypominały holenderskie, więc szybko się adaptowali i zasymilowali, przy tym doskonale sobie 

radzili z regulacją wód i dostosowywaniem ziemi do celów rolniczych. Od nich zaczyna się niedopowiedziana historia Żuław 

i  spreparowany przez germanofoba I  sekretarza PZPR Władysława Gomułkę i  jego ekipę polityczny mit założycielski Żuław. 

W jego obręb wrzucono także przed- i powojennych Polaków; ten mit był utrwalany w latach 80., czego dowodem jest neoso-

crealistyczny w formie i treści telewizyjny serial (11 odcinków) „Pan na Żuławach” (1984, reż. Sylwester Szyszko) o Polakach - re-

patriantach z Francji, którzy osiedlili się na Żuławach Wiślanych. Celem tej manipulacji było pominięcie Niemców (ewangelików, 

mennonitów, kalwinów, protestantów), którzy na tych terenach byli od zawsze i u siebie. To oni de facto stworzyli ten krajobraz, 

drogi, budownictwo, kulturę, szkolnictwo i znieśli pańszczyznę. Z przyczyn politycznych wielokulturowość zastąpiono monokul-

turą starając się wyprzeć ze świadomości i pamięci wszystko, co niemieckie. Już przed wojną „na Powiślu poszukiwano narracji 

o polskiej przeszłości regionu” - pisze Aleksandra Paprot-Wielopolska, „zwłaszcza w jego północnej części, w obrębie tzw. ziemi 

malborskiej, zamieszkiwanej przez ludność polską posługującą się gwarami malborskimi. Na jej obrzeżach i licznie w południo-

wej części Powiśla żyła też ludność niemiecka, a w zachodniej części wzdłuż Wisły – holenderska. Natomiast na Żuławach grupa 

polska nie była tak liczna, jak na Powiślu. W delcie Wisły przeważała ludność niemiecka, obecni byli tu także przedstawiciele na-

rodowości holenderskiej. Polacy przed 1945 r. przybywali na Żuławy najczęściej w ramach prac sezonowych w gospodarstwach 

zamożnych niemieckich właścicieli ziemskich. Można zauważyć więc, że tuż po wojnie, a następnie w okresie PRL-u, różnego 

rodzaju instytucje i organizacje z Powiśla miały możliwość odwoływania się do polskich wątków w historii regionu w celach 

propagandowych. Na Żuławach natomiast trudno było wskazać na ślady dziedzictwa narodowego Polaków. W związku z tym 

skupiano się wówczas na nowych, powojennych osadnikach – pionierach Żuław, podkreślając przy tym trud ich pracy wniesio-

ny w osuszanie i zagospodarowywanie regionu.”8

Drzwi do przeszłości zostały zatrzaśnięte, aby przez żadną szczelinę nie przedostały się jej duchy, a z nimi prawda. Niewielu 

jest zainteresowanych rewizją i dekonstrukcją tego mitu, bo ten, jak wiele innych, jest potrzebny i społeczności lokalnej i każdej 

władzy. Władanie mitem i jego kontrolowanie daje poczucie panowania nad rzeczywistością, wrażenie jej kształtowania i wy-

korzystywanie do osiągnięcia różnych założonych celów. Może też, kto wie, przydać się w najmniej oczekiwanym momencie 

dziejowym; manipulowanie historią do celów propagandowych nie było właściwością li tylko partii i kolejnych rządów poprzed-

niego systemu oraz ówczesnego Kościoła katolickiego, który wyprodukował mit kontrowersyjnego zakonnika Maksymiliana Kol-

bego, antysemity i nacjonalisty, i wyniósł go na ołtarze w roku 1971. Mitotwórcza działalność kolejnych partii i rządów po roku 

1990 trwa w najlepsze, by wymienić mit okrągłego stołu, mit tzw. żołnierzy wyklętych, mit narodzin IV RP, mit rozpoczęcia II 

wojny światowej w dniu 1 września (czyli czego? klęski? wojna w tym dniu nie była „światowa”, lecz lokalna, a światową stała się 

2 lata później), mit powstania warszawskiego (wygraliśmy, ale przegraliśmy)... 

Zainteresowanie mennonitami faluje. Nie da się zaprzeczyć. Wraca, po czym zanika, by niespodziewanie wychynąć z powodu 

różnych wystaw, jarmarków regionalnych, stosowania „stylistyki żuławskiej” w budownictwie mieszkaniowym, odkryć archeolo-

gicznych, dyskusji, niszowych publikacji, popularnych artykułów powtarzających obiegowe opinie, sesji popularnonaukowych, 

odczytów, obchodów różnych rocznic, jak np. ostatnio 500-lecia reformacji - ruchu odnowy w Kościele katolickim zapoczątko-

wanym przez Marcina Lutra w roku 1517; de facto nastąpił wówczas rozłam i powstał protestantyzm, do którego mennonici 

są zaliczani, lecz i to wbrew licznym encyklopediom, leksykonom i podręcznikom jest poddawane w wątpliwość przez część 

badaczy tego wyznania9. Powracają spory o dorobek mennonitów, wkład w kulturę materialną i duchową, który jest poddawany 

kolejnym ocenom i rewizjom.

Luty, 2021.

6 Zob.: Jarosław R. Kubacki, Menonici. Pracowici budowniczowie polderów czy enfants terribles reformacji?, w: „Herito” 2017, nr 28.
7 Tytuł org.: Witness (1985), reż. Peter L. Weir.
8 Aleksandra Paprot-Wielopolska, Powojenne mity i tradycje Ziem Zachodnich i Północnych a ich kontynuowanie i odtwarzanie w czasach 

współczesnych – przykład Żuław i Powiśla, https://www.academia.edu [dostęp: 10 lutego 2021 roku].
9 Walter Klassen, Anabaptism: Neither Catholic nor Protestant, Conrad Press; Revised Edition edition (1981).
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Jerzy Kornacki

Kościół w Cedrach Wielkich 
– odbudowane dziedzictwo

W centrum wsi Cedry Wielkie (niem: Groß Zünder) stoi zabytkowy kościół pw. Świętych Aniołów Stróżów. Pierwotnie oddany 

był opiece Św. Aniołów. Wieś Cedry Wielkie powstała w czasach krzyżackich już około 1310 roku. W 1346 roku w zapisach kronik 

zakonu jest wzmianka o Wernerze z Cedrów, a w 1350 roku mieszkańcy wsi kupili wyspę usytuowaną w delcie Nogatu. Ostatecz-

nie wieś lokował Wielki Mistrz Winrich von Kniprode w 1353 roku. W dokumencie lokacyjnym zanotowano informację, że wieś 

istniała już wcześniej. Ustanowiono ją na 61 włókach ziemi, z czego 8 przypadało sołtysowi, 4 podlegały plebanii, a 2 otrzymywał 

przysiężny wałowy. Nazwa wsi pochodzi od imienia Cedro (Teodor), pierwszego zarządcy tej miejscowości. W centralnej części 

osady rozpoczęto budowę dużej świątyni, porównywalnej wymiarami do  największego kościoła w  Steblewie. Powstała ona 

w drugiej połowie XIV wieku, jako jednonawowa bazylika. Mury ścian bocznych mają nawet grubość 5 - 6 metrów. Powstanie 

tu budowli o charakterze obronnym, jako kościoła tzw. salowego, czyli zbudowanego jako jedna sala zakończona skromnym 

prezbiterium, ma prawdopodobnie związek z równoczesnym powstawaniem zameczku w Grabinach. Był to sposób zabezpie-

czenia tego ważnego dla istnienia Państwa Krzyżackiego terenu, zwłaszcza jako zaplecza do produkcji żywności dla krzyżackich 

zamków czy wypasu koni – głównej siły pociągowej ówczesnych czasów. Strategiczne położenie miejscowości mogą potwier-

dzać częste „wizyty” niechcianych wojsk. Już w 1465 roku najemni rycerze Zakonu Krzyżackiego splądrowały wieś, wyrządza-

jąc znaczne szkody. Tutaj swoją kwaterę założył kanclerz 

szwedzki Axel von Oxenstierna. Także wojny ze Szwedami 

o ujście Wisły nie pozostały bez strat. W 1707 roku wieś mu-

siała wyżywić wojsko szwedzkie, które też dokonało wielu 

grabieży i  zniszczeń. W 1709  roku Cedry zostały splądro-

wane przez wojska polskie, które wyparły stąd Szwedów. 

Do istniejącej bryły świątyni już w XV wieku dobudowa-

no dwie nawy boczne oraz masywną wieżę, murowaną 

do pierwszej kondygnacji. 

Kościół gruntownie przebudowano w  XVII wieku, 

tworząc pełną trójnawową konstrukcję i  dodając wieży 

iglicowy hełm, kryty gontem. Tak powstała pseudoba-

zylika. Gruntownej renowacji świątynia doczekała  się 

w latach 1882 - 1903. We wnętrzu znajdował się ołtarz ba-

rokowy, może niezbyt okazały ale zabytkowy. Stała tam też 

chrzcielnica z 1663 roku, ufundowana przez Hansa Banke 

z Gdańska. Chór, który powstał w 1669 roku, był odnowio-

ny w 1721 i od tej pory istniał nienaruszony. Ławy dla wier-

nych, powstałe w 1594 roku, wyszły z warsztatów Dawida 

Krügera i Wilhelma Schuberta. Miały bardzo wyraziste i re-

alistyczne malowidła, choć małych rozmiarów. Głównym 

motywem zdobień było złożenie do grobu i zmartwych-

wstanie Jezusa Chrystusa. W  zakrystii stał oryginalny 

Widok na wieżę kościoła przed II wojną światową. W: Victor Zirkwitz 
„Das Dorf um Danzig”, Danzig 1938
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mosiężny świecznik z wizerunkiem głowy dzikiej sarny. Były tam też obrazy przedstawiające portrety dawnych duchownych, 

odbywających posługę w cedrowskiej parafii. 

Na przełomie XIX i XX wieku wieś przechodziła gwałtowny rozwój. Miało to związek z powstaniem tu zakładu cukrowni, połą-

czonego z innymi żuławskimi wsiami i miastem Gdańskiem siecią kolei wąskotorowej. Działała ona jeszcze po wojnie do połowy 

lat 70-tych XX wieku, kiedy to transport kołowy zastąpił składy kolejowe. W tym czasie we wsi funkcjonowała poczta, szkoła 

i apteka. 

Całkowite zniszczenie wyposażenia i części ruchomych świątyni było wynikiem olbrzymiego pożaru jaki wybuchł w murach 

kościoła w październiku 1945  roku. Spłonęła także wieża budynku. Pożar miał związek z  zaminowaniem wieży przez cofają-

cych się Niemców. Niektóre źródła podają, że pożar powstał wskutek działalności szabrowników i złodziei, inne że podpalenie 

Widok spalonego kościoła w 1945 r. W: Jerzy Stankiewicz „Zabytki budownictwa i architektury na Żuławach”. Źródło: Fotopolska-Eu

Zabytkowy dzwon 
w kościele, w Cedrach Wlk. 

Fot. Jerzy Kornacki
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było celowe i ogień podłożony został przez radzieckich żołnierzy z kompanii NKWD pułkownika Batowa. W latach 80-tych XX 

wieku rozpoczęto żmudną odbudowę ruin świątyni. Determinacja mieszkańców parafii pod przewodnictwem księdza probosz-

cza Jana Szczepańskiego pochodzącego z Wiśliny (zm. 29 lipca 1992 roku) doprowadziła do ponownego wyświęcenia kościoła 

w 1987 roku. W 2010 roku do tego kościoła powrócił dzwon zdjęty z wierzy w 1942 roku na polecenie władz niemieckich. 

Trafił on na portowy złomowiec do Hamburga, gdzie miał zostać oddany na przetopienie, na cele wojska. Po wojnie został 

zabrany do Lubeki, gdzie stanowił atrakcję przed wejściem do kościoła pw. Św. Piotra. Dzięki pracy ks. Leszka Laskowskiego, 

obecnego proboszcza parafii w  Cedrach Wielkich oraz miłośników Żuław i  ich dawnych mieszkańców, rozpoczęto starania 

o zwrot dzwonu i powrót na jego pierwotne miejsce. Stało się to dzięki pomocy dawnego mieszkańca wsi żuławskiej Nowa 

Cerkiew - Heinza Alberta Pohla. 14 maja 2010 roku dzwon powrócił do Ceder Wielkich. Ze względu na uszkodzona koronę a wła-

ściwie jej brak oraz na brak serca, nie można usłyszeć już brzmienia tego obiektu. Jest wyeksponowany w przejściu pod wieżą, 

przed wejściem do głównej nawy kościoła. Jest to dzwon wytopiony przez Gerdta Benningka, znanego ludwisarza gdańskiego, 

którego rodzina trudniła się tym rzemiosłem od pokoleń, tworząc m.in. 91 dzwonów. Sam Gerdt Benningk był twórcą 35 takich 

odlanych egzemplarzy. Najsłynniejszy Jan Chrzciciel dzwoni do dziś na wieży Katedry Oliwskiej w Gdańskiu. Dzwon dla kościoła 

w Cedrach powstał w 1647 roku, co wskazuje napis na płaszczu „Gerdt Benningk gos mich. Anno 1647”. Ma 89 cm wysokości, 

115 cm średnicy i waży ponad 700 kg. Na szyi dzwonu znajduje się napis – „Lobet den Herren mit hellen cimbeln, lobet ihn mit 

wohlklingenden cimbeln”. Jest to  tekst psalmu 150: „Chwalcie Pana na  cymbałach brzęczących, chwalcie Pana na  cymbałach 

dźwięczących”. Ponadto umieszczono na płaszczu wzmiankę o Konstantym Ferberze ówczesnym administratorze Żuław Ste-

blewskich („Herr Constantinus Ferber – Burgmeister etc. administrator des Stublawischen Werders”). Znajduje się tam herb Ferberów, 

trzy głowy dzika. Po drugiej stronie umieszczono nazwiska zarządu gminy wyznaniowej: Kersten Berendt, Pawel Rohde, Hans 

Heine, Andres Greber. Drugi z dzwonów kościoła w Cedrach Wielkich znajduje się w świątyni w Stegnie. 

W  latach 2017  – 2018  dokonano gruntownego odnowienia kościoła. Wzmocniono fundamenty i  odnowiono elewację 

zewnętrzną, rekonstruując brakujące trzy okna. Odbudowy doczekała się wieża kościelna i dach uzyskał nowe pokrycie. We-

wnątrz odbudowano chór i emporę nad nawą główną. Całkowity koszt wyniósł około 2,2 mln złotych i był wsparty funduszami 

europejskimi. 

Współczesny widok z lotu ptaka na kościół w Cedrach Wielkich
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Zygmunt Kurek w czasie pracy pedagogicznej 
w Trąbkach Wlk.

historia

Dariusz Dolatowski

Zygmunt Kurek – nauczyciel 
i bojownik o polską oświatę 
i kulturę w Wolnym Mieście 
Gdańsku.  
In memoria w 110. rocznicę urodzin

15 listopada 1920 roku utworzono Wolne Miasto Gdańsk, którego obywa-

telami stali się Polacy. W tej sytuacji priorytetem stało się prowadzenie dzia-

łalności zmierzającej do ożywienia polskiego życia narodowego. Miało temu 

służyć odrębne szkolnictwo polskie z  językiem polskim jako wykładowym, 

polskim nadzorem pedagogicznym i  polską kadrą pedagogiczną. Potrzeb 

tych i oczekiwań nie spełniało szkolnictwo senackie z oddziałami z polskim 

językiem nauczania i religii. W związku z tym w 1921 roku utworzono orga-

nizację oświatową Macierz Szkolna, która dążyła do utworzenia sieci odręb-

nych polskich szkół. 

Początkowo na  terenach wiejskich ludność polską kształcili nauczycie-

le wędrowni zatrudniani i  delegowani przez Macierz Szkolną, a  później 

po  utworzeniu w  latach trzydziestych polskich szkół w Trąbkach Wielkich, 

Szymankowie, Piekle i Ełganowie nauczyciele stali się pełniącymi też funkcję 

ich kierowników. Był wśród nich Zygmunt Kurek.

Zygmunt Kurek urodził się 21 marca 1911 roku w Triebsees koło Stralsundu 

w Meklemburgii w polskiej rodzinie Wojciecha i Marty z domu Gutschow. 

W 1920 roku wraz z rodziną przybył do Inowrocławia (ul. Lucjana Grabskie-

go 19), gdzie podjął naukę w gimnazjum im. Jana Kasprowicza. Następnie 

ukończył seminarium nauczycielskie w Wągrowcu, po  czym odbył roczną 

bezpłatną praktykę pedagogiczną w Jaksicach w powiecie inowrocławskim. Niestety nie gwarantowała ona otrzymania stałej 

pracy w szkolnictwie. 

W związku z tym podjął bezpłatną pracę w pełnym wymiarze godzin w szkole podstawowej w Kościelcu Kujawskim, a utrzy-

mywał się ze środków funduszu koleżeńskiego dla bezrobotnych nauczycieli. Prócz tego uczestniczył w prowadzeniu płatnych 

kursów pozwalających na uzyskanie wykształcenia podstawowego dla żołnierzy w jednostce wojskowej w Inowrocławiu.

W tym czasie dowiedział się, że Polonia zagraniczna poszukuje kandydatów do pracy nauczycielskiej w szkołach polskich 

między innymi w Wolnym Mieście Gdańsku. Po złożeniu podania do Macierzy Szkolnej został zatrudniony w maju 1936 roku.

Jako, że etaty w polskich szkołach należących do Macierzy Szkolnej w Trąbkach Wielkich, Ełganowie i Szymankowie były obsa-

dzone zaproponowano mu pracę w powstającej szkole w miejscowości Łąki koło Trzepowa tuż przy granicy polsko-gdańskiej. 

Akces do niej zgłosiło ponad 40 dzieci z miejscowych polskich rodzin.
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W  związku z  tym, że  decyzja Senatu gdańskiego o  zezwoleniu na  otwarcie opóźniała  się został tymczasowo zatrudniony 

w referacie organizacji szkolnictwa i propagandy Macierzy Szkolnej, który prowadził między innymi kursy dokształcające dla 

Polaków. 

Jeden z nich pod jego kierownictwem odbywał się w poczekalni stacji kolejowej Straszyn–Prędzieszyn i Kolbudy. Niestety 

do wybuchu wojny mieszkańcy Łąk nie doczekali się otwarcia polskiej szkoły. W  tej sytuacji został zatrudniony przez 

władze Macierzy Szkolnej w charakterze kierownika polskiej bursy szkolnej we Wrzeszczu i tymczasowo, jako kierownik polskiej 

szkoły podstawowej w Nowym Porcie.

17 maja 1937 roku po feriach zielonoświątkowych został przeniesiony na stanowisko nauczyciela i kierownika powstałej 3 lata 

wcześniej jednoklasowej polskiej szkoły w Trąbkach Wielkich. Objął je po Pawle Damracie, który zapadł na chorobę niepozwala-

jącą mu na dalszą pracę w oświacie. Prócz tego prowadził też zajęcia w szkole w Ełganowie (uczył języka niemieckiego).

Zygmunt Kurek z uczniami 
przed szkołą w Trąbkach Wlk.

Ppor. rez. Zygmunt Kurek w czasie bitwy nad 
Bzurą, 1939 r.

W oflagu wrzesień 1941 r.
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W czasie swej trzyletniej pracy w Trąbkach Wielkich prowadził aktywną dzia-

łalność kulturalno-oświatową, działał w  harcerstwie, organizował kursy haftu 

i szycia, kierował chórem i amatorskim zespołem teatralnym, a przede wszyst-

kim angażował  się w  nauczanie polskich dzieci oraz krzewienie czytelnictwa 

i  kultury polskiej, za co  dwukrotnie był aresztowany i  sądzony oraz karany 

grzywnami. Władze polskie w Wolnym Mieście Gdańsk wysoko oceniły działal-

ność kulturalno-oświatową Zygmunta Kurka przyznając mu w grudniu 1938 r. 

Srebrny Krzyż Zasługi.

W  kampanii wrześniowej walczył w  stopniu podporucznika rezerwy, jako 

dowódca plutonu karabinów maszynowych w  Batalionie Obrony Narodowej 

w bitwie nad Bzurą. Od 19 września 1939  roku do końca wojny był więziony 

w obozie jenieckim w Lubece X C. Po zakończeniu wojny pracował w stadninie 

koni polskich w Grabau w Niemczech, Polskim Czerwonym Krzyżu (poszukiwa-

nie dzieci polskich w strefie amerykańskiej) i od 8 listopada 1945 do 1 listopada 

1946 roku pełnił funkcję kierownika szkoły

W 1947 roku powrócił do  Inowrocławia. W latach 1953-1972 pracował jako 

podinspektor szkolny w powiecie inowrocławskim. Wspólnie z Towarzystwem 

Wiedzy Powszechnej utworzył 50 Uniwersytetów Powszechnych, organizował 

licea dla pracujących i  szkolnictwo rolnicze oraz kursy językowe. Był też ak-

tywnym działaczem i  zasłużonym dla ziemi kujawskiej 

regionalistą, założycielem i  do  1986  roku wicepreze-

sem Kujawsko-Pomorskiego Towarzystwa Kulturalnego. 

Od  1963  roku stał na  czele Amatorskiego Klubu Filmo-

wego „Piast”, a także dokumentował kujawski folklor oraz 

popularyzował historię lokalną poprzez liczne prelek-

cje i  spotkania z młodzieżą. Zmarł 4 grudnia 1989  roku 

w Inowrocławiu. 

Za swoją działalność pedagogiczną, wychowawczą 

i kulturalno-oświatową został odznaczony między inny-

mi Krzyżem Kawalerskim Orderu Polonia Restituta, me-

dalem Komisji Edukacji Narodowej, tytułem Zasłużonego 

Działacza Kultury oraz pośmiertnie Medalem Rodła.

Zdjęcia i kopie dokumentów ze zbioru Szkoły Podstawo-

wej w Trąbkach Wlk. 

Kopia Legitymacji b. 
jeńca wojennego, wyd. 

Polskie Siły Zbrojne, 
1945 r.

W czasie pracy w stadninie, w Niemczech, 
po zakończeniu wojny

Kopia zaświadczenia z Centrali Szkolnictwa Polskiego w Niemczech, 
1946 r.
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Bartosz Gondek 
Marek Kozłow

Dorothea Zindel – między 
ogrodnictwem a sceną

Pewne zajścia trudno nazwać inaczej niż zrządzeniami losu. Na przykład takie, jak kupienie współcześnie na południu Niemiec 

kartki, którą wysłała jedna z czołowych postaci ruchu artystycznego Pruszcza.

Sama kartka to nic specjalnego. Wygląda dokładnie tak, jak wyobrażamy sobie pruskie kartki ze szczytowego okresu pruskie-

go militaryzmu. Awers to marsowo nadymany Wilhelm II Hohenzollern, główny odpowiedzialny za I Wojnę Światową, dodat-

kowo własnoręcznie podpisany. Rewers uświadamia zaś nam, że mamy do czynienia z Niemiecką Kartką Wojenną na rok 1914, 

będącą cegiełką na Niemiecki Czerwony Krzyż.

Adresatem korespondencji, jest panna Monica Klein, zamieszkała w Bydgoszczy, a kartkę wysłano z poczty w Pruszczu, 10 mar-

ca 1915 roku. Zawiera serdeczne życzenia od pruszczanek: Lotte, której nazwiska nie znamy, Gertrud i Margarety Bettin, a także 

– co jest małą sensacją, znanej w Pruszczu córki ogrodnika Zindla, śpiewaczki i regionalnej artystki, przyjaciółki Ilse Scheutzow, 

Dory (Dorothei) Zindel. 

Dorothea Zindel miała wtedy niespełna 20  lat. Urodziła  się w  roku 

1896  i nie spodziewała się pewnie, że za kilka kolejnych lat rozbłyśnie 

jako jedna z głównych animatorek życia kulturalnego swojego miasta. 

Dorothea stała  się też szybko jedną z  najlepszych partii w  Pruszczu. 

Młoda, urocza, wykształcona, a  do  tego córka szanowanego ogrodni-

ka, tak więc zabezpieczona majątkowo, znalazła  się wedle zapisków 

prywatnych Ilse Scheutzow, w  kręgu zainteresowań wielu pruszczań-

skich i  nie  tylko pruszczańskich kawalerów. Jednym z  jej adoratorów, 

okazał się być, znacznie od niej starszy, nikt inny jak Wilhelm Hoffmann, 

ówczesny naczelnik gminy, a znany przede wszystkim jako autor „Kroniki 

Pruszcza”. Według zapisków z archiwum rodziny Scheutzow, Dorothea 

miała być związana z Hoffmannem przez wiele lat, nie wyklucza się na-

wet, że wyszła za niego za mąż. 

Dora Zindel miała wykształcenie kupieckie, i  od  tej strony zajęła  się 

współprowadzeniem ogrodnictwa ze swoim ojcem. Dorę ciągnęło jed-

nak na  scenę. Jak wiadomo sama chęć nie  wystarczy, ale, jak  się nie-

długo później okazało, miała ona też talent. Stąd też, gdy w  Pruszczu 

pojawiła  się Ilse Scheutzow, szybko zauważyła, że  u  Dory zaintereso-

wanie występami scenicznymi idzie w  parze z  talentem muzycznym 

i  aktorskim. Młode panie szybko stały  się nierozłącznymi przyjaciółka-

mi i  równie szybko zaczęły realizować swoje pasje w  sposób bardziej 

zorganizowany. Można więc powiedzieć, że Ilse wprowadziła Dorotheę 

w świat sceny, a Dorothea wprowadziła Ilse w pruszczańskie towarzy-

stwo, co dla ich późniejszych działań było równie ważne.

Dorothea Zindel, z lewej, z tyłu- przed występem 
w Operze Leśnej. 1930 WaldoperFreischuetz.  

Źródło: kronika rodziny Scheutzow
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W roku 1919, z ich inicjatywy powstało w Pruszczu „Musikalische Vereinigung Praust” (Pruszczańskie Towarzystwo Muzyczne), 

na którego czele stanęła Ilse Scheutzow. Do końca pobytu Ilse, to znaczy do 1927 r., Dorothea Zindel zdążyła stać się jedną 

z najważniejszych postaci życia kulturalnego i towarzyskiego Pruszcza. Raucik bez Dory tracił znacznie na wartości w rankingach 

pruszczańskich wydarzeń towarzyskich. 

Mimo, że  grupa artystyczna Pruszcza była z  czasem całkiem liczna, Ilse, po  wyprowadzce z  Pruszcza, dalszą współpracę 

„na odcinku kultury” zaproponowała tylko Dorze. I tak Dorothea Zindel, jako sceniczna amatorka z niewielkiego, podgdańskie-

go Pruszcza, dostąpiła rzadkiego zaszczytu występowania na  scenie sopockiej „Waldoper”, jednej z najbardziej prestiżowych 

niemieckojęzycznych scen tamtych czasów. Czasy rozkwitu przeżywała Opera Leśna w latach dwudziestych i trzydziestych. Wy-

stawiane w niej dramaty muzyczne Ryszarda Wagnera cieszyły się ogromną popularnością, a miasto, jak i przybywające rzesze 

turystów i kuracjuszy, w swoisty sposób żyło przedstawieniami odgrywanymi na urokliwie położonej leśnej scenie.

Współpraca Dory Zindel i Ilse Scheutzow nie ograniczała się wyłącznie do sceny. Gdy zawiązywała się w Pruszczu inicjatywa 

wybudowania na miejscu kościoła katolickiego, gotowość do wsparcia tego pomysłu zgłaszali nie tylko katoliccy mieszkańcy 

Pruszcza, których to przedstawiciele, rodzina Chill, podarowali działkę pod budowę świątyni, ale także ich ewangeliccy przyja-

ciele. Kwestowano w formie popularnych Bazarów, których to cały dochód przeznaczany był przez kilka lat na budowę świątyni. 

Do głównych wspierających inicjatywę rodziny Chill należały, a jakże, ewangeliczki Ilse Scheutzow oraz Dorothea Zindel.

Losy wojenne Dory Zindel są pełne niejasności. Z zapisków archiwum rodzinnego rodziny Scheutzow, wynika z jednej strony, 

że Dorothea pozostała w Pruszczu jeszcze na jakiś czas po wojnie. Jednakże wieści, na temat jej dalszych losów urywają się póź-

nym latem 1945 r. Jedna z, niesprawdzonych, teorii głosi, że Dora Zindel miała umrzeć jeszcze tego samego roku. 

Kościół pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, fot. Bogdan Groth
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Bartosz Gondek
Marek Kozłow

Trunki 
Pora pić! – o produkcji i kulturze konsumpcji

Nunc est bibendum (pora pić) pisał Horacy. – Żeby żyć, trzeba pić – wtórowali mu inni. W Pruszczu oraz na Gdańskich Wyżynach 

i na Gdańskich Nizinach królowały te same lokalne napoje, co w Gdańsku. +Możemy to stwierdzić choćby po tym, co znajduje-

my przy okazji prac ziemnych prowadzonych na terenie miasta. Zatem – co pito? Już opowiadamy...

Niewiele wiadomo o lokalnym cechu browarników i gorzelnikach. Spis cechów z roku 1798 wymienia jednego gorzelnika, 

nie wspomina natomiast o browarnikach. Tradycją tamtego okresu było urządzanie w Pruszczu rautów z okazji objęcia urzędu 

pastora tutejszego kościoła. Na przyjęciu uświetniającym wprowadzenie na urząd pastora Johanna Heinricha Mellera, w roku 

1796, na koszt gminy zakupiono i spożyto między innymi gdańskiego goldwassera, a także dużą ilość machandla. Podobnie 

rzecz się miała przy okazji uczty na cześć obejmującego urząd pastora Johanna Gottlieba Arendta. Tu jednak w spisie skonsu-

mowanych trunków, obok machandla w znacznej ilości, pojawia się także rum. W XIX w. alkohol z pewnością nie był żadnym 

luksusem, także dla najniższych warstw społecznych. Najdobitniej świadczy o tym fakt, że w latach 30-tych tego wieku, do życia 

powołano miejscowe Towarzystwo Trzeźwości.

Przedwojenny świat lokalnych trunków w znacznym stopniu różnił się od dzisiejszego. W XVII w. gdańskie gorzelnie zużywały 

tyle surowców, że w mieście zabrakło żyta i drewna na opał. Nasz region stał mocnymi trunkami, ale – wbrew pozorom, wcale 

nie wódką. Do końca 20-lecia międzywojennego królowały likiery i alkohole smakowe.

Dla turystów zagranicznych, odwiedzających Gdańsk i okolice, ale także dzisiejszych mieszkańców miasta i okolic, najbardziej 

znanym trunkiem, kojarzonym z naszym regionem, jest oczywiście „Danziger Goldwasser”. Likier na bazie korzenno-ziołowej, 

o lekkim posmaku kardamonu i anyżu, rozpoznawany przede wszystkim, dzięki unoszącym się w gęstej konsystencji trunku, 

drobnym płatkom 24-karatowego złota. Twórcą receptury był uchodźca religijny, menonita Ambrosius Vermöllen. Był on tak-

że założycielem słynnej restauracji „Der Lachs” („Pod Łososiem”), gdzie ów likier był produkowany i sprzedawany początkowo 

pod nazwą restauracji. Do wyprodukowania kwarty (8 l) tego słynnego napitku potrzeba było ponad 20 kg różnych składników.

Po wojnie goldwasser produkowany był przez starogardzki Polmos, jako „Goldwasser – Złota Woda”. Trunek przez dziesięciole-

cia nie przypominał oryginalnego – ani kształtem butelki, ani też – jak wspominają znawcy – smakiem. Ten zbliżył się do orygi-

nału wraz z końcem PRL. W roku 2009 zaprzestano produkcji goldwassera w Polsce, zachowując jednak prawo do wytwarzania 

tego napoju w przyszłości. 

Na  szczęście dla amatorów likierów, „Goldwasser” wytwarzany jest – od  końca wojny do  dziś –w  Niemczech, co  ważne – 

w oparciu o oryginalną recepturę.

Machandel
Goldwasser wcale nie był najpopularniejszym trunkiem regionu. Był nim za to „Stobbes Machandel”, produkowany w gorzelni 

w Nowym Dworze przez rodzinną firmę Stobbe, także menonicką. Machandel jest niczym innym jak jałowcówką, do której stwo-

rzono specjalny, lokalny obyczaj picia. Do kieliszka wkładano suszoną wędzoną śliwkę, nabitą na wykałaczkę, a na nią wlewano 

dopiero machandel. Śliwkę przegryzano i zalewano trunkiem. Wykałaczkę zostawiano w kieliszku. Popularność machandla wy-

niosła ten napitek do rangi „alkoholu narodowego” mieszkańców Wolnego Miasta Gdańska, a sam trunek został opatentowany 

jeszcze w roku 1897. Do końca wojny machandel oferowany był także w lokalu o nazwie odnoszącej się wprost do trunku – 

„Reimanns Machandel-Stubben” – mieszczącym się przy Hundegasse 23 (Ogarna). Historię gorzelni Stobbe przerwały działania 

historia



55

wojenne. Jej właściciel Bernhard został aresztowany przez żołnierzy radzieckich, a  samą fabrykę skonfiskowano. Machandel 

produkowany jest nadal, tyle, że w Niemczech.

Lokalne alkohole to nie tylko te opisane powyżej. W tamtych czasach produkowano też likiery o mniejszym zasięgu, takie jak 

„Olivaer Klosterbitter”, który swoją nazwą miał nawiązywać do długiej tradycji wytwarzania alkoholi w klasztorach. 

Złoty trunek 
W tym miejscu nie sposób pominąć siedemnastowiecznego piwowara i astronoma – Jana Heweliusza. Najbardziej znany, 

nie oznacza pierwszy; cofnijmy się jeszcze dalej: w pierwszej połowie XV wieku w Gdańsku czynnych było około 400 zakładów 

produkujących piwo. Właśnie od  XV w. najsłynniejszym gdańskim piwem było „Jopenbier” (jopejskie) – dubeltowe, ciemne, 

luksusowe, gęste jak syrop. 

W XVI wieku najbardziej znanymi gdańskimi browarnikami była rodzina Schröder (Hans Schröder, Joachim Schröder i Georg 

Schröder). W tym czasie większość browarów wyniosła się ze ścisłego centrum na przedmieścia – Biskupią Górkę, Chełm i Stare 

Szkoty. Browary działały także w Nowym Porcie, Oliwie, na Oruni, we Wrzeszczu i w Sopocie, oraz w centrum: przy ul. Korzen-

nej (9), Szerokiej (8), Ogarnej (7) i w rejonie Targu Rybnego, przy ul. Rycerskiej i Grodzkiej oraz przy Starej Stoczni. Co ciekawe, 

do Gdańska importowano także piwo z Żywca.

W XVIII wieku w sąsiedztwie parku Kuźniczki powstał dosyć duży browar, który w 1871 roku przeszedł w ręce spółki Danziger 

Aktien-Bierbrauerei (DAB). Nowy zakład rozpoczął prace już w dwa lata później i w 1873 roku osiągał zdolność produkcyjną 

60 000 hl piwa rocznie. W 1908 roku w browarze zatrudnionych było 166 pracowników. Zakład ponownie rozbudowano w la-

tach 1910–1913. Browar przetrwał II wojnę światową i od razu mógł wznowić produkcję. Do 1946 roku znaczna jej część była 

przeznaczona na rzecz Armii Czerwonej. Formalnie browar został upaństwowiony i wchłonięty przez firmę Państwowe Zjedno-

czone Browary, jako Państwowy Browar nr 1 w Gdańsku-Wrzeszczu. W 1950 roku zmieniono jego nazwę na Gdańskie Zakłady 

Piwowarskie. Tradycje browarnictwa w tej dzielnicy zamknął rok 2001.

Inny uznany okoliczny zakład browarniczy należał do wspomnianej już rodziny Stobbe z Nowego Dworu Gdańskiego. Browar 

powstał w 1784 roku i istniał do końca II wojny światowej. Generalnym przedstawicielem przedsiębiorstwa, który rozprowadzał 

piwa braci Stobbe w Gdańsku, był Theodor Reimann. Co ciekawe, browar miał swój zakład także w Gdyni. Rozlewane tam piwo 

miało polskie etykiety. W Tiegenhof, czyli Nowym Dworze Gdańskim, działał jeszcze jeden browar – należący do rodziny Hamm. 

Trunki o wyższej zawartości alkoholu, niż piwo i wino, wytwarzano także w Pruszczu. Likier wytwarzała wielobranżowa firma 

Karl Stanitzke, której siedziba mieściła się w miejscu dzisiejszego budynku Urzędu Miasta. Natomiast przy ulicy Wojska Polskie-

go 1, w starym budynku przy mostku nad kanałem Raduni, funkcjonowała niemal do końca II wojny światowej, wielobranżowa 

firma Emila Willera, mieszcząca także gospodę i sklep kolonialny. 
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Marcin Świerczyński

Aeradiostacja Luftwaffe 
Cieplewo

Nie wszystkie dokumenty trafiają do publicznego obiegu. Wiele z nich opatrzonych kiedyś klauzulą „top secret” obecnie jest 

sprzedawanych przez wyspecjalizowane międzynarodowe archiwa. Do takich należą nieliczne zdjęcia, szkice, mapy dotyczące 

bazy Luftwaffe w Praust. Loty nad lotniskiem w Pruszczu( Praust) były wykonywane kilkukrotnie. 

Najstarszym znanym mi przelotem było wykonanie zdjęć na zlecenie grupy badawczej niemieckiego Wehrmachtu, którego 

dokonano 19 czerwca 1944  roku. To bardzo ciekawe dane informacyjne, na osobną publikację. Inna odkryta dokumentacja 

dotyczyła lotów szpiegowskich, które przeprowadzała Wielka Brytania, w ramach działania śródziemnomorskich Królewskich Sił 

Powietrznych. W październiku 1944 roku dokonano takiego przelotu pomiędzy Zipplau( Cieplewo), Kochstedt( centrum obec-

nej 49. Bazy Lotniczej), Rostau( Roszkowo), Prauster Pfarrdorf ( osiedle Pruszcz- Wschód). 

Dawne lotnisko w Praust było zdecydowanie potężniejsze od obecnego, w którym znajduje się 49. Baza Lotnicza. Duże zgru-

powanie wojsk Luftwaffe znajdowało się w wspomnianej miejscowości Zipplau, obecnie Cieplewo. Pomiędzy ulicami Jesio-

nową i Klonową znajdował się hangar średniej wielkości, w obrębie którego działało około dziewięciu potężnych budynków 

warsztatowych. Przy nich znajduje się do dziś widoczna droga kołowania dla samolotów. Zachował się także pas startowy, który 

znajduje się na ulicy Plenerowej. Jeszcze do niedawna, przez wybudowaniem hal produkcyjnych, na pustych parcelach zacho-

wały się ślady okopów amunicyjnych. 

W dokumentach „ściśle tajne” odnotowano szereg ważnych informacji, dotyczących między innymi:

- położenia i rozmiaru lotniska wojskowego Praust

- określenia ważnych punktów orientacyjnych:

Mapa z 1954 r. Źródło: praust.wordpress.com
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Jedna mila od kolejki trasy Gdańsk- Tczew. Półtorej mili od miejscowości Pruszcz. Siedem mil od Gdańska. Jedenaście mil 

od rzeki Wisła. 

- rozlokowania najważniejszych obiektów terenowych,

- informacji o rozbudowie systemów radiowych, betonowego pasa startowego, dróg kołowania,

- stacjonowania dziewiętnastu myśliwsko-bombowych Messerschmittów 110. 

W dokumencie wojsk alianckich rozpoznano na terenie bazy lotniczej między innymi system naprowadzania nocnego firmy 

Lorenz, który bazując na częstotliwości fal krótkich pozwalał uzyskać dużą dokładność przy wyznaczaniu kursu lądowania, kąta 

schodzenia i odległości od punktu przyziemienia. Pozwalał on na działanie w warunkach nocnych. 

Na  szkicu terenowym zaznaczono malutkim punktem usytuowanie w  miejscowości Cieplewo stacji radarowej, nazwanej 

Aeradio Station. Na podstawie kalibracji dokumentu ścisłe tajne z obecnym widokiem z map satelitarnych ustaliłem miejsce, 

w którym znajdowała się radiostacja. Obecnie to rozbudowane osiedle domków jednorodzinnych przy ulicy Lotniczej. Nie wie-

rzyłem w powodzenie akcji odszukania tego miejsca. Była mała szansa, że budynek się zachował, gdyż był zaznaczony na mapie 

z 1954  roku. Jak się okazało, po  rozmowie z mieszkańcami oraz przyjrzeniu się zabudowie, udało się wyselekcjonować star-

szy budynek. I w ten oto sposób udało się, na podstawie dosłownie kropki na szkicu, odszukać dawną i niewielką radiostację 

w Cieplewie.

www.praust.wordpress.com          www.fb.com/Ocalic.od.zapomnienia.Praust

Budynek Aeradio Station 
w Cieplewie, współcześnie.  

Fot. Marcin Świerczyński

Messerschmitt Bf 110. Źródło: 
https://kplanes.tumblr.com/

post/147111392265/k-planes-
episode-103-german-night-

fighters
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Janina Linstedt 

Ślady Marszu Śmierci 
w Pręgowie

Sztutowo, to miejscowość leżąca w okresie międzywojennym w granicach Wolnego Miasta Gdańska. W lipcu 1939 roku spe-

cjalnie powołana grupa SS dowodzona przez Maxa Paul’ego zajęła  się przygotowaniem miejsca internowania dla Polaków, 

których zamierzano zatrzymać po rozpoczęciu działań wojennych.

1 września 1939 roku aresztowano i osadzono w Gdańsku około 1500 polskich działaczy. Następnego dnia około 150 przewie-

ziono do Sztutowa na ogrodzoną w lesie działkę o powierzchni około 0,5 hektara. Tego dnia rozpoczęła się kilkuletnia, tragiczna 

historia tego miejsca. Więźniowie sami budowali obiekty obozowe, a następnie byli wykorzystywani jako tania siła robocza III 

Rzeszy na terenie obozu macierzystego i wielu podobozów.

Według historyków przez obóz przewinęło się około 110 tys. więźniów z 26 państw europejskich i nie tylko. Na skutek nie-

ludzkich warunków obozowych, głodu, chorób, ciężkiej pracy, dokonywanych zbrodni, a także ewakuacji w 1945 roku, według 

szacunków śmierć poniosło około 65 tys. więźniów.

Marsz Śmierci
W związku z niepowodzeniami Niemców na froncie wschodnim władze obozu zarządziły ewakuację pieszą więźniów, którzy 

mogli służyć Rzeszy, jako siła robocza daleko od zbliżającej się linii frontu.

25 stycznia 1945 roku na apelu ogłoszono więźniom rozpoczęcie ewakuacji obozu. Po przeprowadzonej selekcji w pieszą 

trasę wyruszyło przeszło 11 tys. więźniów, w 9 kolumnach liczących od 800 do 1600 osób. Więźniom rozdysponowano pewną 

ilość obozowej odzieży, koce oraz prowiant składający się z: 0,5 kg chleba, 0,5 kostki margaryny lub topionego sera.

Władze obozu uznały, że więźniowie dojdą do oddalonego o 140 kilometrów Lęborka. Każdego dnia planowano przejście 

20 km. Idący w temperaturze do -25ºC brnęli w zaspach śnieżnych. Więźniowie wyczerpani fizycznie, głodni i często chorzy 

nie mogli sprostać trudom marszu. Na nocleg zamykano ich w stodołach, oborach i kościołach. Upadających na śnieg, niemo-

gących dotrzymać kroku rozstrzeliwano. Tak to wspominała Sonia Anwajer: 

Niedługo zaczynamy potykać się o trupy mężczyzn w pasiakach lub w cywilnych ubraniach z krzyżami na plecach...
To z przodu to z tyłu rozlegają się strzały…

Niemiecki obóz w Stutthofie. Źródła: Fot. Muzeum Stutthof. Grafika trasy Marszu Śmierci - www.dziennikbaltycki.pl
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Mimo, że plan ewakuacji zakładał dojście do Lęborka, w rzeczywistości żadna z kolumn tam nie dotarła. Skierowano je do obo-

zów tymczasowych w: Gęsi. Rybnie, Gniewinie, Toliszkach, Kławęcinie, Łówczu, Nawczu, Krępie Kaszubskiej. W obozach tych 

przebywali jeszcze przeszło miesiąc do wyzwolenia przez Armię Czerwoną. Wielu z nich nie doczekało wyzwolenia ze względu 

na nadmierne wyczerpanie organizmu, choroby zakaźne zbierające żniwo w tych nieludzkich warunkach. Ewakuowane kolum-

ny przechodziły przez teren gminy Kolbudy.

Więzień Władysław Kraska, który wyruszył ze Sztutowa w trzeciej kolumnie tak wspominał przejście przez kolejne wsie: 

Na odcinku drogi między wioskami Bielkówko, a Pręgowem Dolnym, prawdopodobnie zepchnięte ze środka drogi, le-
żały w nieładzie zwłoki więźniów, częściowo już zasypane śniegiem, na które prawie nikt nie zwracał uwagi, bowiem tego 
rodzaju zjawisko było codzienne w obozie... Kolumna więźniów podzieliła się na kilka grup, nadzorowanych przez jednego 
lub dwóch postenów, u których widać było także spokojniejszy nastrój niż w poprzednich dniach. Ale to tylko złudzenia. 
W praktyce działo się zupełnie inaczej. Krok za krokiem zmierzaliśmy do następnego punktu noclegowego. Nasza grupa 
licząca około 100 więźniów doszła do wsi Pręgowo Dolne i zakwaterowana została w miejscowym kościele... Naruszone 
przedmioty sakralne i pozostawione nieczystości wskazywały na obecność w kościele idącej przed nami kolumny ewa-
kuacyjnej więźniów z  innych bloków. Zimno i głód, chociaż pod dachem, dopełniały jednak swego...Minęła trzecia noc 
ewakuacji i nastąpił mroźny poranek. Na okrzyk postena, więźniowie poderwali się... posteni przeszukali jeszcze wnętrze 
kościoła i z jakiegoś zakamarka wyciągnęli dwóch wynędzniałych więźniów słaniających się na nogach... Kolumna więź-
niów ruszyła w dalszą drogę...

Inny z więźniów Duńczyk Martin Nielsen tak wspominał drogę z Pruszcza do Pręgowa: 

... Ściemniło się, a my musieliśmy ciągle iść dalej. Prędzej dołączyć do czoła- słyszeliśmy stale po bokach i z tyłu ko-
lumny, z tym, że rozkazy były podkreślane kopniakami lub uderzeniami kolb w plecy. Ale teraz SS-owcy byli zmęczeni. 
Mieliśmy dojść do dużego majątku, w którym miała być kwatera. Śnieżyca przybierała na sile i przeistaczała się w or-
kan. Nikt nie był w stanie utrzymać i upilnować kolumny. Najsilniejsi i dobrze znający okolicę Polacy wykorzystywali 
sytuację i uciekali. Jak się potem zorientowaliśmy, tej nocy uciekło ok. 20 więźniów…

Więźniowie tej kolumny spędzili nocleg w stodole i kościele ( w Pręgowie). Po nocy z 28/29 stycznia 1945 roku w stodole 

znaleziono 10 zmarłych.

Z  informacji uzyskanych od nieżyjących już mieszkańców Pręgowa wiadomo, że ciała zmarłych zostały „pozbierane” przez 

miejscowego grabarza i jego córkę. Prawdopodobnie to ten człowiek spisał numery obozowe zmarłych i następnie przekazał 

je ówczesnemu proboszczowi ks. Pawłowi 

Masiakowi, który zapisał je w  dokumen-

tach parafialnych.

Według relacji Wojciecha Kamińskiego, 

który przypadkowo uczestniczył w  po-

chówku jako ministrant, ksiądz Paweł Masiak 

chciał spisać numery, ale żołnierz niemiecki 

stanowczo mu tego zakazał grożąc, że  jak 

chce postawić na swoim to może dołączyć 

do tych, za których odmawia modlitwę. Było 

to  dowodem na  to, że  Niemcom zależało 

na zatarciu śladów swoich zbrodni.

Bernard Szczęsny -wiceprzewodniczący 
Wojewódzkiej Rady Narodoiwej w Gdańsku 

(w latach 1961-1969), uczestnik -Marszu Śmierci- 
odsłania pomnik. 24 lipca 1965 r., repr. z kroniki 

szkoły w Pręgowie - Janina Lindstedt
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W kronice szkoły, w Pręgowie widnieje informacja, że msza pogrzebowa w intencji pochowanych w zbiorowej mogile miała 

miejsce dopiero 7.10.1945 roku. Dzięki tejże kronice możemy też ustalić, że 21.07.1965 roku odsłonięto grobowiec, który powstał 

ze składek społecznych. Uwieczniono na nim numery więźniów, a także daty związane z Marszem Śmierci. W tej uroczystości 

udział wzięli byli więźniowie: Bernard Szczęsny i Leszek Zdrojewski. W tutejszej szkole młodzież w kwietniu 1981 roku spotka-

ła się z byłymi więźniami Heleną Gieysztor, Hilarym Nowakowskim i Włodzimierzem Jacewiczem.

W 2013 roku z inicjatywy nauczycielki historii Janiny Linstedt pracującej w Szkole w Kolbudach, przy współpracy Elżbiety Grot 

(ówczesnej Kierownik Muzeum Stutthof Oddział Naukowego w Sopocie) z pomocą uczniów (Z. Żółtowska, A. Sałek, J. Seelau, Ł. 

Zwarra) przywrócona została godność części osób pochowanych w tej mogile. Dzięki kwerendzie archiwalnej w Muzeum Stut-

thof udało się zidentyfikować 26 nazwisk pochowanych więźniów. Ci ludzie nie spoczywają tutaj jako bezimienni – przywróco-

no im człowieczeństwo. Niestety nie udało się zidentyfikować wszystkich, gdyż część osób, które zostały pochowane nie miało 

swoich ubrań, lecz ubrania po więźniach zmarłych lub przeniesionych do innych obozów np. Neuengamme.

W 2014 roku na wniosek Rady Ochrony Miejsc Walki i Męczeństwa Narodu Polskiego na pomniku pojawiła się tablica z nazwi-

skami, literą określającą narodowość oraz rokiem urodzenia zidentyfikowanych ofiar. Jest to jedyna z nielicznych mogił na trasie 

Marszu Śmierci na której znalazły się nazwiska pochowanych więźniów.

Wśród ciekawych informacji dowiedzieliśmy się, że obok mogiły w 2011 roku został pochowany Reinhard Friebe. Obywatel 

Niemiec, który miał głębokie przekonanie, że jego ojciec Werner Friebe, który pod koniec 1944 roku, był karnie zesłany za nie-

poprawność polityczną do służby w Kolbudach, został zastrzelony przez swoich współrodaków za to, że sprzeciwił się złemu 

traktowaniu uczestników Marszu Śmierci. Pan Reinhard wierzył, że ojciec został pochowany z więźniami i dlatego zażyczył sobie, 

aby jego szczątki spoczęły obok zbiorowej mogiły. Nie udało się tego potwierdzić, ani też zanegować, gdyż nie możemy ustalić 

faktycznego miejsca pochówku Wernera Friebe. Reinhard Friebe wiedząc o swojej śmiertelnej chorobie ustalił wszystkie szcze-

góły swojego pochówku w Pręgowie jeszcze przed śmiercią.

W dalszym ciągu brakuje odpowiedzi na pytania dotyczące mogiły z numerami w Pręgowie. 

Dzięki ostatniej renowacji grobów więźniów ufundowano nagrobek dla pochowanej na cmentarzu w osobnej mogile Marii 

Dziekońskiej, która zmarła 30.01.1945 r., czyli w trakcie ewakuacji. Jak to się stało, że została pochowana osobno? Kto zajął się 

jej pochówkiem? Komu podała swoje dane, że umieszczono je na mogile? Która rodzina udzieliła jej schronienia w ostatnich 

chwilach?

Z informacji zawartych w relacjach uczestników Marszu wynika, że spora grupa zaryzykowała ucieczką. Czy ktoś im w tym po-

mógł, jeśli tak to kto? Są to pytania, na które w dalszym ciągu szukamy odpowiedzi. Proszę zatem osoby, które posiadają wiedzę 

na temat Marszu Śmierci często zasłyszaną od bliskich, aby się nią podzieliły.

Tablica z nazwiskami, literą określającą 
narodowość oraz rokiem urodzenia 
zidentyfikowanych ofiar.  
Repr. Janina Lindstedt
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Bartosz Gondek
Marek Kozłow

100 lat Macierzy Szkolnej 
w Wolnym Mieście Gdańsku  
- wystawa w Trąbkach Wielkich

W najbliższym czasie mieszkańcy gminy Trąbki Wlk. i nie  tylko, będą mieli 

okazję zobaczyć wystawę poświęconą działalności Macierzy Szkolnej na tere-

nie Wolnego Miasta Gdańska, a w szczególności na terenie gminy Trąbki Wlk. 

Inicjatorem wystawy jest wójt gminy Trąbki Wlk. Błażej Konkol, dyrektor gmin-

nego ośrodka kultury Leszek Orczykowski, oraz historycy pruszczańscy Bartosz 

Gondek i Marek Kozłow. Swoją inicjatywę wójt gminy uzasadnia: „Przedwojen-

na oświata polska w dzisiejszej gminie Trąbki Wlk. stanowi jeden z ważniejszych 

elementów walki o  narodową tożsamość Polaków w  Wolnym Mieście Gdańsku. 

W tym roku mija 100 lat od powstania głównego, oświatowego oręża, służącego 

tej walce – Polskiej Macierzy Szkolnej w Wolnym Mieście Gdańsku. Postanowiliśmy 

przypomnieć o  tej tak ważnej rocznicy, organizując okolicznościową wystawę, 

na  której prezentujemy fenomenalny zbiór oryginalnych artefaktów związanych 

z działalnością Polskiej Macierzy Szkolnej na Gdańskich Wyżynach. Wystawy, która 

w dużej części powstała w oparciu o przedmioty i dokumenty, pochodzące z na-

szych domowych archiwów. Przedmioty, które oprócz roli pamiątek rodzinnych, 

mają też wymierną wartość z punktu widzenia tej „dużej” narodowej historii”.

Geneza powstania Polskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku
Większość osób utożsamia Polską Macierz Szkolną jedynie z obszarem Wol-

nego Miasta Gdańska, tymczasem jej korzenie sięgają już lat 1905 – 1907. Wtedy Polska Macierz Szkolna działała na terenie Królestwa 

Polskiego. Celem statutowym organizacji było krzewienie i popieranie oświaty w duchu chrześcijańskim i narodowym poprzez zakła-

danie i prowadzenie instytucji wychowawczo-oświatowych, Macierz zajmowała się także organizacją bibliotek, urządzaniem odczy-

tów, wykładów, i pogadanek. Macierz Szkolna „wróciła” na obszary zaboru rosyjskiego podczas I Wojny Światowej. Od tego momentu 

działała nieprzerwanie aż do roku 1939. Macierz szczególnie intensywnie pracowała tam, gdzie pojawiała się potrzeba szczególnej 

troski o wychowanie w duchu polskim i patriotycznym. Tuż po odzyskaniu niepodległości ściśle współpracowała z Towarzystwem 

Szkoły Ludowej w Galicji, Towarzystwem Czytelni Ludowych w Wielkopolsce i na Górnym Śląsku, Macierzą Szkolną Ziemi Cieszyń-

skiej, Polską Macierzą Szkolną w Gdańsku.

Polska Macierz Szkolna w Gdańsku
Już pierwsze miesiące po powstaniu, w listopadzie 1920 roku, Wolnego Miasta Gdańska jasno unaoczniły Polakom tak w WMG, 

jak i w Polsce, że mimo teoretycznych uprawnień ludności polskich, administracja Wolnego Miasta Gdańska prowadzi politykę nie-

przyjazną rozwojowi polskiego szkolnictwa narodowego. 26 listopada 1921 roku w gmachu senatu gdańskiego odbyło się zebranie 

organizacyjne Gdańskiej Macierzy Szkolnej. Od początku swojego istnienia Macierz działała dwutorowo. Z jednej strony niejako wy-

muszała na władzach gdańskich wywiązywanie się z obowiązku rozbudowy publicznego szkolnictwa senackiego, z drugiej zaś zdo-

bywania funduszy na rzecz prowadzonej przez siebie rozbudowy polskiego szkolnictwa prywatnego. Przez kilkanaście lat Macierz 
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Szkolna stworzyła kompletny system szkolnictwa polskiego w Wolnym 

Mieście Gdańsku. Ochronek, szkół powszechnych, szkół średnich niż-

szego i wyższego stopnia i konserwatorium muzycznego. W 1934 roku 

w 14 szkołach uczyło się 2305 dzieci i młodzieży. W 1935 roku Macierz 

dysponowała 18 ochronkami, do których uczęszczało 717 dzieci. Ucznio-

wie szkół i podopieczni ochronek objęci byli opieką lekarską. Stworzono 

także system kolonii i obozów sportowych, oraz wsparcie stypendialne. 

Kolejnym wektorem organizacji była dbałość o  kulturę. W  1929  roku 

utworzono Teatr Macierzy Szkolnej. Założono także wydawnictwo „Nasz 

Bałtyk”. W trosce o Polaków przybywających do Wolnego Miasta Gdań-

ska, Macierz utworzyła na dworcu w Gdańsku punkt turystyczno – in-

formacyjny, wydawała swoje kartki pocztowe i przewodniki turystyczne 

z najważniejszymi telefonami i adresami do placówek polskich.

Polacy na  terenie obecnej gminy Trąbki Wlk. po  I  Wojnie 
Światowej

Nadzieja znalezienia się Trąbek Wlk. i okolicznych wiosek w obszarze 

tworzącego  się na  nowo państwa polskiego trwały krótko. Teren dzi-

siejszej gminy Trąbki Wlk. stał  się rubieżami kompromisowego tworu 

państwowego, jakim było Wolne Miasto Gdańsk. Sytuacja ta miała też 

wpływ na warunki oświatowe młodych mieszkańców tych stron. Mimo 

że system szkolnictwa na całym Pomorzu należał zdecydowanie do naj-

lepiej zorganizowanych w całej ówczesnej Europie – nawet w małych 

wioskach najsolidniejszymi budynkami były właśnie budynki szkolne – szkoły te pozostawały tu szkołami niemieckimi, z niemieckim 

językiem nauczania. 

Wbrew wyrażanej woli tworzenia możliwości nauczania w języku polskim, władze Wolnego Miasta Gdańska, nie czyniły nic, by pol-

skie placówki oświatowe na terenach wiejskich Wolnego Miasta powstały. A sytuacja była poważna. Ludność deklarowała wprawdzie 

swój związek z polskością. Był on jednak głównie emocjonalny. Brak jakiejkolwiek możliwości obcowania z kulturą, literaturą, a także 

językiem polskim, na przestrzeni kilku pokoleń, doprowadził do sytuacji, gdzie ludzie deklarujący swoją polskość mieli często trudno-

ści, by wyrazić to odpowiednio właśnie w języku polskim. Ludność wiosek wokół Trąbek Wlk. pozbawiona była niemal całkowicie elit, 

a praktycznie nie istniały one pośród mieszkańców deklarujących swoją polską przynależność etniczną. Fakt ten jest o tyle istotny, 

że to na takich osobach spoczywało zwykle zadanie dbałości o budowania właściwego systemu szkolnictwa. Powołana w roku 1921, 

w Gdańsku organizacja Macierzy Szkolnej, w pierwszych latach swojej działalności, skupiona była głównie na zorganizowaniu sieci 

szkół z polskim językiem na terenie samego miasta Gdańska. Tak więc pierwsze dziesięciolecie okresu Wolnego Miasta oznaczało dla 

tutejszej młodzieży konieczność nauki wyłącznie w szkołach niemieckich. Trzeba jednak zauważyć, że pobieranie nauki w języku nie-

mieckim przez młodzież z domów polskich nie przysparzało im żadnych trudności. Praktycznie wszyscy mieszkańcy tych terenów, 

uznający się za Polaków, byli dwujęzyczni, a większość z nich, szczególnie tych młodszych pokoleń władała językiem niemieckim 

znacznie lepiej niż polskim. Zauważył to także, w swoich wspomnieniach, nauczyciel szkoły w Trąbkach Wlk., Zygmunt Kurek. 

Wzrost świadomości narodowej pod koniec lat 20-tych, w dużej mierze spowodowany zatrudnieniem się wielu polskich mieszkań-

ców tych terenów w polskich firmach, głównie na kolei, a także coraz aktywniejsza działalność organizacji polskich, tworzyły atmos-

ferę nacisku na rzecz tworzenia polskich placówek również poza Gdańskiem. Uwarunkowania prawne nie były jednak sprzyjające. 

Podział kompetencji w zakresie organizacji szkolnictwa w Wolnym Mieście Gdańsku, zorganizowany był bowiem tak, że za szkolnic-

two w mieście Gdańsku, odpowiadały władze miejskie, natomiast szkolnictwo na pozostałych obszarach spoczywało w gestii senatu. 

Teoretycznie sprawy szkolnictwa w języku polskim na terenie Wolnego Miasta Gdańska regulowały umowy polsko-gdańskie z roku 

1921. Uwarunkowania te obwarowane były jednak koniecznością uzyskania odpowiednich zgód, które wydawane były uznaniowo, 

co przy niewystarczającym zaangażowaniu przedstawicielstwa Rzeczypospolitej czyniło tworzenie szkół z polskim językiem naucza-

nia na terenach wiejskich niemożliwymi do zrealizowania. Wnioski o wydanie zezwolenia na założenie szkół w Ełganowie i Trąbkach 

Wlk. potraktowano więc odmownie. Udało się jedynie doprowadzić do otwarcia Ochronek (przedszkoli), kolejno w Trąbkach Wlk. 
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w 1930 roku, a rok później w Ełganowie. Polscy mieszkańcy Postołowa 

musieli czekać na swoją ochronkę jeszcze do roku 1935. 

Pewnego rodzaju przełom w organizacji szkolnictwa polskiego sta-

nowiła umowa polsko-gdańska z 18 września 1933  roku. Umowa ta 

regulowała warunki i możliwość zakładania szkół senackich. Głównym 

warunkiem dla uzyskania zezwolenia na założenie szkoły był warunek 

ilościowy, mówiący o wymogu deklaracji, co najmniej 40 dzieci w jed-

nym obwodzie. Takie wnioski Macierzy Szkolnej, o otwarcie polskich 

szkół senackich na  terenach Gdańskich Wyżyn zostały też złożone. 

Okazało się, że niezbędne minimum 40 uczniów w jednym obwodzie 

szkolnym, uzyskano w obwodzie Ełganowo (obejmującym Ełganowo, 

Postołowo, Graniczną Wieś i Czerniewo) 94 dzieci, w obwodzie Trąbki 

Wlk. (obejmującym same Trąbki Wlk. oraz Kleszczewo) 49 dzieci. W se-

nacie złożono również wnioski o prowadzenie kursów religii i  języka 

polskiego w Kłodawie i Gołębiewie Wlk. Mimo spełnienia warunków 

ilościowych, senat gdański nie wyraził zgody na otwarcie szkół w roku 

szkolnym 1933/34. Jednak poziom determinacji Macierzy Szkolnej, ale też samych mieszkańców doprowadził do podjęcia decyzji 

o otwarciu szkół prywatnych w Trąbkach Wlk. i Ełganowie. Szkołę w Trąbkach Wlk. otwarto 25 kwietnia, a dwa dni później w Ełganowie.

Do polskich szkół w Trąbkach Wlk. i Ełganowie uczęszczały nie tylko dzieci z tych miejscowości. Przykładowo do szkoły w Trąbkach 

Wlk. chodziły dzieci z Kleszczewa, Kłodawy i Gołębiewa. 

Działalność Macierzy Szkolnej nie ograniczała się wyłącznie do zakładania i prowadzenia szkół i ochronek. Zauważono, że równie 

poważnym problemem jest sytuacja osób dorosłych, zamieszkujących wioski Gdańskich Wyżyn. Deklarowali oni co prawda swoje 

przywiązanie do polskości, jednakże na co dzień pozbawieni byli jakiegokolwiek kontaktu z polską kulturą i literaturą. Częściowym 

przynajmniej rozwiązaniem miały okazać się biblioteki, których do roku 1934 założono łącznie 12, głównie na terenach wiejskich. 

Biblioteki nie ograniczały się wyłącznie do udostępniania książek w języku polskim. Oprócz kursów języka polskiego organizowa-

no także zajęcia śpiewu pieśni polskich, a nawet kursy gotowania polskich potraw. Popularne stały się także odczyty i pogadanki, 

na które chętnie przyjeżdżali nauczyciele polskich szkół z Gdańska. Działalność pozaszkolna Macierzy Szkolnej w Trąbkach Wlk. i Eł-

ganowie opierała się przede wszystkim na aktywności miejscowych nauczycielek Anny Burdówny i Kunegundy Pawłowskiej. One 

odpowiadały za całość prac organizacyjnych, prowadzenie różnych kółek zainteresowań. Chociaż były przyjezdne szybko zjednały 

sobie sympatię miejscowych Polaków.

Nauczyciele – legendy polskich szkół
Tradycja, a nawet legenda przedwojennych szkół polskich w Trąbkach Wlk. i Ełganowie zbudowana została na postaciach pra-

cujących w nich nauczycieli. Mimo upływu ponad 80 lat są oni nadal obecni w świadomości mieszkańców gminy. Listę nazwisk 

otwierają wspomniane już Kunegunda Paw-

łowska oraz jej koleżanka ze  szkoły ełganow-

skiej, Anna Burdówna. Kolejną znaną postacią 

był autor wspomnień z  czasów swojej pracy 

w Trąbkach Wlk., kierownik tej szkoły Zygmunt 

Kurek. Bezwzględnie należy tu  wspomnieć 

kierownika szkoły w Trąbkach Wlk. Pawła Dam-

ratha, innego nauczyciela tej szkoły Brunona 

Bruka, kierownika szkoły w Ełganowie Teodora 

Wrzesińskiego, oraz pozostałych nauczycieli 

i  wychowawców; Jadwigę Wrzesińską, Marię 

Łaskawiec, która prowadziła ochronkę w Posto-

łowie, oraz Jana Błaszaka.

Teodor Wrzesiński z uczniami szkoły w Ełganowie
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Powiatowa  
i Miejska Biblioteka Publiczna 
w Pruszczu Gdańskim – nowe projekty

Mała książka - wielki człowiek
Powiatowa i Miejska Biblioteki Publiczna w Pruszczu Gdańskim, przystąpiła do pro-

jektu pn. „Mała książka – wielki człowiek”. Akcja, której organizatorem jest Instytut Książ-

ki we  współpracy z  Fundacją Metropolia Dzieci skierowana jest do przedszkolaków. 

Inicjatywa ma zachęcić rodziców oraz ich młodsze pociechy do czytania książek co-

dziennie, a także do odwiedzania biblioteki.

Zasady uczestnictwa są niezwykle proste i  przyjemne! Wystarczy zapisać dziecko 

w wieku przedszkolnym (3-6 lat) do biblioteki. Każde dziecko otrzyma wtedy prezenty 

w postaci Wyprawki Czytelniczej, składającej  się z Karty Małego Czytelnika, naklejek 

oraz książki wraz z broszurą dla rodziców. Po uzbieraniu 10 naklejek czytelnik zostanie 

uhonorowany imiennym dyplomem. W ,,Wyprawce” znajdą coś dla siebie także rodzice 

– przygotowana dla nich broszura informacyjna przypomni o  bezcennej roli czyta-

nia w rozwoju ich dziecka oraz o korzyściach wynikających z częstego odwiedzania 

biblioteki.

Książki z serii ,,Wielkie Litery”
Z myślą o czytelnikach, którzy mają problemy ze wzrokiem, którym niekomfortowo 

czyta się książki z tekstem wydrukowanym małą czcionką, biblioteka dokupiła do swo-

jego księgozbioru książki z serii „Duże Litery”. Wielkie Litery to nowe wydania książek 

ze specjalną czcionką, składem i kontrastem, które chronią wzrok i ułatwiają czytanie 

osobom słabowidzącym. Dzięki dużej czcionce lektura Wielkich Liter jest wygodniej-

sza, a przejrzysty format nie nadwyręża wzroku czytelnika. 

Seria jest polecana osobom słabowidzącym i seniorom.

Konkurs ,,Historia na pięć minut” 
To jeszcze nie koniec atrakcji, jakie biblioteka przygotowała dla swoich czytelników. 

Alternatywne historie Polski, żartobliwie z uśmiechem, ale kompetentnie opowiadane 

przez prof. Andrzeja Chwalbę w  ramach projektu „Historia na 5 minut”.Cykl rozmów 

z udziałem prof. Andrzeja Chwalby jednego z najwybitniejszych polskich historyków, 

autora ponad 30 książek, wieloletniego prorektora, dziekana Uniwersytetu Jagielloń-

skiego. Najważniejsze zdarzenia z  historii Polski (maksimum wiedzy przy minimum 

słów – powtórka naszych dziejów) podane są w sposób zabawny, przystępny, dowcip-

ny z odrobiną pikanterii i uszczypliwości, gęsto okraszone humorystycznym komen-

tarzem. Dyskusja w żartobliwym tonie o wielkich decyzjach i wielkich wydarzeniach 

naprawdę wielkich postaci.

„Historia na 5 minut” to audycje, które udowadniają, że historia może być po prostu 

świetną zabawą, mądrą rozrywką i intelektualną przygodą! Wszystkie audycje dostęp-

ne są na fanpage PiMBP oraz stronie internetowej biblioteki.
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