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Daniel Kufel „Kompozycja morska”

Drodzy Czytelnicy
Witam Was serdecznie na  łamach jesiennego numeru kwartalnika „Neony-Tożsamość”. Witam 
serdecznie debiutujących na naszych łamach artystów. Małgorzata Ferenc, Renata Szponer, Maria 
Chmiel, Adrianna Bielińska, Eliza Piechnik, Paweł Modrzejewski – malarstwo. Czesław Dźwigaj – 
rzeźba. Paweł Karmazyn – poezja. Barbara Harbul - proza.
W tym numerze kwartalnika polecam szersze prezentacje: malarstwa – Henryka Lisiecka, prozę 
m.in.: opowiadania Magdy Bielickiej „Zaginiona”, Agnieszki Ciesielskiej „Włóczęga” i Barbary Harbul 
„Zła się nie ulęknę …”. Kazimierz Babiński pisze o morskim wątku w noweli „Kot i mysz” G. Grassa. 
Felieton Tadeusza Wojewódzkiego „Oj tam, oj tam …”, fotorelacje Ryszarda Dominowskiego 
z  5. RockBlu Przywidz Festiwal oraz Aleksandra Domańskiego i  Patryka Włocha z  3. FOTELa 
w Juszkowie. Przedstawiamy również dokonania innych artystów związanych z naszym pismem. 
W części historycznej m.in. Piotr Wójcik – przedstawia postać Marthy Fiss, położnej z Praust, Dariusz 
Dolatowski – pisze o terrorystach z Cieplewa a Bartosz Gondek o motoryzacji w Praust w 1930 r. 
Przypominam, że „Neony-Tożsamość” można przeczytać także na  stronie www.neony.pruszcz.
com i  www.powiat-gdanski.pl. Jesteśmy również na  Facebooku www.facebook.com/Neony-
Tożsamość-119207575443489/. Zapraszam Państwa do lektury!

Roman Ciesielski

Magdalena Kuśmirek
Na plaży
 
Dobrze wiesz że ten wiersz mogłam napisać tylko ja 
Czekał i pęczniał aż pękł na dwoje i rozwarł bramę 
 
Stoimy w zawieszeniu nad pienistym szumem 
Grzebiąc czubkiem butów w stercie białych muszli. 
Tu gruz, skrawki grzechów i grzechotki kościane 
A tam klaszczące pod butem trawy i morskie dzieci 
 
Jesteśmy dziedzicami tej krainy 
Oddajemy się sobie wzajemnie 
Jako Bóg Ojciec i Matka Ziemia 
 
Chmury spływają z wolna pod linię horyzontu
I zamykają okno nieba byśmy mogli od-począć 
To wielkie dzieło które czeka nas jutro
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Gabriel Roszak „Tajemnica",

Łukasz Jaruga „Owocowa”, olej na płótnie

malarstwo
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poezja

Tadeusz Karmazyn
Wyznanie 

Znam cyrkowe kruczki.
Ty nie jesteś magikiem 
jak ten w obrazie Boscha.

Na strunie moje myśli
drgają, pocą się.
Możliwości chcą zamienić je
w słowo, sylabę, linijki

żeby żyć. Ale. Grawitacja zakłóca.
Pomysły fikołkują, spadają
rozpraszają się w powietrzu.
Mentalny chaos triumfuje.

Przejrzyście jak źródlana woda
słabość zbliża się.
Głos obniża się do szeptu:
Potrzebuję cię jak dziecko
co pogubiło swoje korzenie.

Oschłość błaga o deszcz.
Nie za późno. Wejdź.
Ciało i krew kapituluje.
Zależność od Ciebie jest prawdziwa -
uszczypnięcie w serce,

bona fide róża w opuszczonym ogrodzie.
Twoje współczucie, strumyk łez —
klucz do dalszej podróży.
Nie jesteś sztukmistrzem z workiem sztuczek,

raczej Emanuel co cierpi. 
Zaproszenie do Twego serca
otulone przez kolce. Pokaż mi drogę
jak opuścić samego siebie -

przestraszony ambitny tchórz
pragnie spotkać Cię
To nie kłamstwo. Jeszcze raz 
impulsy wybuchają,
mydlane pęcherzyki zwątpienia atakują.

Zapomnij. Pozwól wytrzymałości
rosnąć. Szturmuj raj.
Patrz prosto w Słońce. Pytaj jeszcze raz:
jak długo Twój charis strumienia
będzie w moim zasięgu?
Powiedz. 
Zrobisz to?

Hanna Glok-Lejk
Z minionych fotografii

Jasne dziewczyny
w sukienkach szarych od wojennych zdarzeń
noszą chłopcom kwiaty.

W torebkach zamiast pomadek
meldunki podszyte strachem.

Ręce plotą wianki z bandaży.

W imię słów,
od których przejaśnia się między niebem a ziemią,
lepiej zasnąć białym snem niż zdradzić,
a chciałoby się pójść złotą drogą,
gdy w spojrzeniach jeszcze tyle światła.

Jan Stanisław Smalewski
Czas jemioły
 
Nie lubię listopadów; tego dymu wieczorów
Brak słońca to jak skazanie na przesiadywanie w pokoju
w którym przepaliła się żarówka a świece
rozchlapują blask na pożółkłych rękopisach
 
Jak ominąć listopad? Tę jego ciasnotę myśli
tylko w jednym kierunku – starości?
I tę przesyconą wilgocią zasłonę mgieł i szarug
Powiedzcie co zrobić żeby ustrzec się starych wierszy?
 
Czas jemioły Widać dokładnie gdzie się zagnieździła
Czas współczucia dla drzew
I chociaż to może piękne – gdy wokół pusto i wietrznie
one w wiankach zieleni
 
Jemioła to zwiastun zimowego chłodu
Jej ziarna – chociaż łudząco przypominają perły –
są lodowate
zabijają miłość
 
Dla mnie to głupie – całować się pod jemiołą
Tego co to wymyślił rozgrzesza jedynie
chęć ulżenia drzewom Jeśli tak zerwijcie z lip i topól
te bolesne łańcuchy śmierci i całujcie się

Może chociaż ociepli się w waszych sercach



7

Andrzej Sikorski
pejzaż XIII
 
codziennie skraca świat do miasteczka z pocztą przy kościele
dalej światełka i tłusta plama po kotce
która na czas nie wyniosła małych
 
niskie słońce świeci z trumiennej górki
ktoś wypuszcza zajączki kieszonkowym lusterkiem
nagle przebiega chłopiec z żelaznym kółkiem
i drugi z gołą głową posypuje wapnem pojedynczy ślad w dół
 
tato pluje w dłonie i szybko zagina róg kartki
z tamtym powietrzem
 

Roman Ciesielski
patrząc na gruzy 

patrząc na gruzy 
mojej wolności
z niedorozwiniętym goździkiem w klapie
myślę o swoich bliskich z wiekowego miasta
na prowincjonalnym cmentarzu
nadszedł właśnie czas osierocenia
i radości nowych
podszeptów i dobrych rad
zamkniętych w znaku krzyża

Tadeusz Jałoszyński
Blask wspomnień

Odrodziłeś się jak Feniks z popiołów, z których 
zostają tylko ostrza – powstałe z leżących stert złomu.
w zapomnieniu zostają pola, na których 
piętrzą się zleżałe kości z resztkami piszczeli.
W lustrze wody odbija się blask wspomnień, 
w których nie było litości dla życia 
a pozostały tylko komunały.
Nie można nawet siebie rozpoznać w tym blasku,
nikną twarze bliskich i znajomych spalone 
w zaprzeszłym ogniu, z którego już nic nie przeczytasz.
Możesz tylko w zamkniętych oczach wyobrazić sobie tego wizję,
która stała się tylko ciężarem nie do zniesienia 
pozostały tylko smutne wspomnienia, na których czasem
wielka ciemna chmura zanuci rekwiem,
które niesie się w odległej dali.
Dla tych , którzy zapomnieli nie ma litości.
Trzeba było wielkich tragedii, żeby drzewa 
których kora pomarszczona jak twarz starca pokryta żyłkami 
- pajęczynami pamięci zmieniła swoją skórę w wiatr
a liści w piasek i rzuciła słowa, 
które już pozostaną dla niektórych bez odpowiedzi 
odpowiedzią będzie milczenie 

Zbigniew Ignacy
Brzostowski
Haiku jesienne

kończy się lato
stado szarych wróbli śpi
w zaroślach śliwy

psy wyją na deszcz
październik w cyniach cały
droczy się z nimi

choć świt już chłodny
białe pajęcze nici
w powietrzu płyną

pod złotym klonem
pod orzechem rdzawym
znicze cmentarzy

pierwsze mroźne dni
listopadowe klony
bez liści nagie

ostatnie liście
rwie wiatr listopadowy
wieczór tak szybko

poczułem tchnienie
jesiennego wiatru – chłód
w srebrzystych włosach

cisza po sztormie
słońce nawet w południe
nocą pierwszy śnieg

nad zimną rzeką
rozmawiają ze sobą
psy księżyc i mgła

Małgorzata Mikos
nowy dzień

w szarości miasta ukryty cień
niezauważany przez innych
cień ciebie i mnie
i tamtych dni co dobiegły końca
teraz chodzimy po innych ulicach
na twarzach nowe maski
dla niepoznaki
zapomnij o tym skwerze i o tej ławce
tam już tylko wiatr
i echo naszego pożegnania
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Wojciech Górecki „Gdańsk. Dorożki na Długim Targu”, akwaforta Teresa Piotrowska „Zło”, grafika cyfrowa

Mieczysław Czychowski „Kobieta z ptakami”, rysunek

grafika / rysunek
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Roman Ciesielski „Juszkowo 2”, grafika

Julia Mazur, rysunek długopisem
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Henryka Lisiecka

Baba  
z Piekła  
Dolnego

malarstwo

Baba z kogutem 2 W bieli

Baba z kogutem, z Piekła Dolnego

Baba z kogutem zielona Ja mam dwa koguty Błękitna z kogutem
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Baba w kapeluszu z kogutami

Baba z kogucikiem

Baba z kogucikiem na patyku

LatoBaba w chmurach
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proza

Barbara Harbul

Zła się nie ulęknę… 
fragmenty

Pan jest moim pasterzem /.../

Prowadzi mnie nad wody/.../ 

orzeźwia moją duszę. 

Wiedzie mnie po właściwych 

ścieżkach/.../ 

Chociażbym chodził ciemną 

doliną

zła się nie ulęknę, 

bo Ty jesteś ze mną. 

Psalm 23

/…/

Właśnie teraz, na  białych ścianach prezbiterium tańczyły 

ciepłe refleksy zachodzącego słońca. Weronika uśmiechnęła  się 

promiennie bo oto okazała postać Dobrego Pasterza zdawała się 

wychodzić z ram okiennych. Niesamowita gra świateł potęgowała 

to upajające wrażenie.

Prezbiterium tonęło już w barwach purpury i dojrzałego mio-

du. Na tym tle coraz bardziej dominowała postać Jezusa, niosące-

go małą owieczką. Weronika mocą wyobraźni była nie opodal tej 

postaci. Czuła tamten powiew wiatru oddychała tamtym powie-

trzem przesyconym zapachem dojrzewających gajów oliwnych... 

Tak, zdecydowanie był to jej najukochańszy wizerunek Chrystusa. 

 „Twój obraz pozostaje w naszej duszy”- ciepły głos księdza do-

tarł do niej przez tysiące kilometrów i kilkanaście setek lat.

Jak powiedział? „To był taki jasny moment?..., myślała intensyw-

nie o początku rozważań. 

Mój „jasny moment” był pewnego, grudniowego przedpo-

łudnia gdy w  czasie szkolnej uroczystości wigilijnej zdecydo-

wałam  się na  pierwszą w  dorosłym życiu prawdziwą skruchę 

z powodu mojej dotychczasowej ponad trzydziestoletniej nihili-

stycznej postawy wobec Chrystusa. Przez blask i mrok mojej du-

szy, krzyk i ciszę serca przedzierało się pytanie: kim jest dla mnie 

Jezus Chrystus? Musiałam, chciałam, czułam potrzebę analityczne-

go spojrzenia w głąb samej siebie i odpowiedzenia na to podsta-

wowe pytanie. To był ten pierwszy, jasny moment na meandrach 

mojego czterdziestoparoletniego życia czasem w cieniu, częściej 

w mroku, ale nigdy w blasku radości z zawierzenia Panu Bogu. Za-

nim jednak dostrzegłam ów „jasny moment”, przeszłam swoiste 

odrodzenie serca i umysłu.

„Któryś za nas cierpiał rany”...-melancholijny śpiew ludzi uspo-

koił rozpędzony bieg myśli. Weronika spojrzała wyczekująco 

na księdza. 

STACJ VII -Twój drugi upadek

„Był na pewno bardziej bolesny od pierwszego” -kontynuował 

rozważania, a  nią wstrząsnął dreszcz na  wspomnienie pewnego 

wydarzenia.

Rok 1984, słoneczne, niedzielne przedpołudnie. Weronika 

rozwieszała wypraną pościel i cieszyła się, że dzięki tej pogodzie, 

wszystko szybko wyschnie i po południu będzie mogła już praso-

wać. Niedzielne przedpołudnia zawsze przeznaczała na domowe 

prace, których nie udało się jej wykonać w ciągu tygodnia. Na od-

poczynek przeznaczała popołudnia. Nieco zmęczona usiadła 

na ławce i przyglądała się obłokom płynącym po lazurowym nie-

bie wsłuchiwała się w ciszę południa. Z dala zaczął dobiegał głos 

kościelnego dzwonu. Minęło kilkanaście minut i zobaczyła grupki 

ludzi wracających z kościoła. Pomyślała, że chociaż mieszka tu już 

ponad rok, nie widziała wnętrza tego kościoła, który zresztą archi-

tektonicznie nie podobał się jej wcale. Skoro więc nie weszła doń 

w pierwszą niedzielę po przeprowadzeniu się do tej miejscowości, 
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to jaki sens miałoby to teraz? Nie czuła takiej potrzeby ani dziś, ani 

wczoraj, o  ile w słowie „wczoraj” można zamknąć dziesięć, może 

piętnaście lat życia.

/…/...”Panie Jezu, proszę Ciebie z cała mocą...

Docierał do świadomości Weroniki głos księdza. W minutach 

przemierzyła ponad trzydzieści lat życia!

„Oświeć mnie, Panie, bym pojął istotne znaczenie tego stanu” 

– kontynuował spokojnie prowadzący Drogę krzyżową. Tego sta-

nu? Właśnie, jakie jest znaczenie tego stanu w którym teraz jestem, 

że nie umiem skupić się na rozważaniach. Uciekam myślami w bar-

dziej lub mniej odległą przeszłość? Co się ze mną dzieje?

Przebiegłam myślami fragment dzieciństwa, aby zatrzy-

mać się pod krzyżem zastanawiała się Weronika patrząc w zamy-

śleniu na krzyż znajdujący się przy ołtarzu. Znów sięgnęła myślą 

do tamtej wrześniowej niedzieli.

Zachodzące słońce rozświetlało czerwieniejące kiście jarzę-

biny rosnącej nieopodal domu. Weronika zastanawiała się niosąc 

wysuszoną pościel czy prasować ją dzisiaj, czy odłożyć to mono-

tonne zajęcie na bliżej nieokreślony czas...może jutro?

Wątpliwości rozwiała Kalina - prywatnie więcej niż sąsiadka, 

a służbowo zastępca Weroniki. Wracała z jesiennego spaceru i wła-

śnie wtedy spotkała na wspólnym podwórku Weronikę.

− Wiesz co było dzisiaj w kościele?- spytała.

− Nie, skąd mam wiedzieć - Weronika zastygła w oczekiwaniu 

i wewnętrznie sprężyła się gotowa do ataku, który byłby obroną 

przed nieznanym.

− Staszek ci nie mówił? Widziałam, że szedł do kościoła.

− Nie, a co się tam stało?

− Stało się, stało -z zagadkowym wyrazem twarzy odpowie-

działa Kalina. -Otóż wyobraź sobie, że  ksiądz kazał ludziom mo-

dlić się za tych, którzy zdjęli krzyże w szkole.

Twarz Weroniki oblała się szkarłatem. Chłodne pozostało tylko 

spojrzenie. To, co usłyszała, mocno zachwiało jej własnym dobrym 

samopoczuciem, o ile jeszcze nie przekonaniem o słuszności pod-

jętych wcześniej działań.

− Poczekaj na mnie chwilę - poprosiła Kalinę - zaniosę tylko 

to pranie. Porozmawiamy spokojnie.

W domu mąż oglądał telewizję. Pomyślała, że skoro przez kil-

ka godzin nie wspomniał o tym, jak szybko określiła, „incydencie”, 

nie warto, przynajmniej na razie pytać go o to właśnie w tej chwili. 

Położyła więc wypraną pościel na fotelu i pełna ciekawości tego 

co miała usłyszeć, wyszła do oczekującej ja Kaliny.

− No, jestem. Jeszcze raz powiedz po kolei, kto ci to mówił? 

I jak to przedstawienie wyglądało?

− No tak, nazwisko, adresy, kontakty i co jeszcze, acha praw-

da, jeszcze telefon i  fotografia - głos Kaliny zdradzał rozdrażnie-

nie. Kto powiedział jest najmniej ważne, ale  jeżeli już tak chcesz 

wiedzieć?....-Kalina zawiesiła głos, jakby oczekiwała od słuchającej 

kobiety potwierdzenia.

Weronika milczała zaskoczona niespodziewanym imperty-

nenckim niemal odezwaniem swojej zastępczyni. Kalina podjęła 

przerwany wątek.

− Przyszła do mnie, wracając z kościoła, pani Aniela i spytała, 

co my w tej szkole wyprawiamy, że trzeba się za nas modlić.

− No ale jak on tym pokierował?- Weronika starała się zacho-

wać spokój.

− Zwyczajnie, kazał klęknąć i powiedział: „Módlmy się za ręce, 

które zdjęły krzyże w  szkole, modlitwa została odmówiona, już 

nie pytałam, jaka to była modlitwa.

− To interesuje mnie najmniej. A co ludzie na to, jak się zacho-

wywali modlili się?

− Myślisz, że nie? Pewnie, że się modli, a mieli inne wyjście? 

− Tak, wyjście drzwiami - odpowiedziała nieco cynicznie We-

ronika dodając, cyrk był zatem niezły. Ciekawa jestem, jak sama 

zachowałabym się w takiej sytuacji. Chyba bym wyszła z kościoła, 

ale nie mój to problem, bo ja na szczęście wcale tam nie wchodzę. 

− Wchodzisz czy nie, to i tak spadłyśmy z ambony.

− My? To  znaczy ty i  ja Nie  bądź śmieszna - głos Weroniki 

dźwięczał ostro. -A  kto zdjął te krzyże? Nie  przypominam sobie, 

abym usunęła choć jeden. Wszystkie mi zdjęły dzieci i sprzątaczki, 

przygotowując klasy do malowania.

− Tak, zgadza się, ale na twoje polecenie.

− Trudno byłoby malować ściany z wiszącymi krzyżami. Myślę, 

że jednak problem nie w tym, kto je zdjął, ale w tym, dlaczego ich 

nie powiesi ponownie.

− Nie denerwuj się. Obie wiemy, jak te sprawy wyglądają, przy-

najmniej mamy wymalowaną szkołę i nawet nową elewację. Musi-

my tylko być przygotowane na ewentualne ataki rodziców.

− Jedna wielka farsa z  tymi krzyżami, których miejsce w ko-

ściele. Najpierw pozwalają na szumne wieszanie ich, a potem każą 

po cichu zdejmować. Mnie jest wszystko jedno, nie przeszkadzały 

mi, gdy wisiały, nie płaczę, gdy ich nie ma. Nie przywiązuje wagi 

do  tego martwego symbolu. Obyśmy tylko nie  miały tu  drugiej 

Włoszczowej.

− Co zamierzasz zrobić?- spytała Kalina.

− Przede wszystkim dobrać się do tego księdza, przez swoich 

przełożonych oczywiście. Pojadę jutro do Inspektora, przedstawię 

mu sprawę dzisiejszej modlitwy, która może stać  się zarzewiem 

konfliktu, a  przecież nie  taka jej rola,...- Po  tych słowach Weroni-

ka zreflektowała się, że wypowiada się o czymś, co wcale nie jest 

jej udziałem. Nie pamięta, kiedy ostatnio się modliła. Zdarzało się, 

że wzywała Boga na pomoc w trudnych chwilach, ale bardziej był 

to mechaniczny ruch warg, niż wołanie duszy.

− O czym myślisz?- Pytanie Kaliny wyrwał ją z tego odrętwienia. 
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− To śmieszne, ale o modlitwie. Masz w domu krzyż? Popatrz 

tyle razy byłam u ciebie i nie zwróciłam na to uwagi.

− Po pierwsze, to wcale nie śmieszne, że myślisz o modlitwie, 

a  po  drugie mam w  domu krzyż. Czy jeszcze coś cię nurtuje? 

Chciałabyś o  czymś rozmawiać? -spytała cicho Kalina. Weronika 

roześmiała się i tworzący się klimat pękł jak mydlana bańka.

− Nie, nie chcę o niczym rozmawiać, ja nie jestem przyjaciółką 

krzyża i nie jestem jego wrogiem. Jest mi obojętny. 

Atmosfera, niespodziewanie zaczęła się zagęszczać. Wyczuły 

to obie kobiety i uznały, że właściwie czas się rozstać. Doskonałym 

wręcz pretekstem do  przerwania tej rozmowy okazał  się Kuba- 

pies Weroniki, który uparcie domagał się spaceru.

− Zobacz jak on skacze. Wie, że zaraz z nim pójdę, a ty nie masz 

ochoty na spacer? -bardziej z grzeczności, niż z chęci dalszej roz-

mowy Weronika skierowała pytanie do koleżanki.

− Nie, mam jeszcze kilkanaście stron książki do przeczytania.

− W  takim razie do  jutra - powiedziała Weronika, zakładając 

psu smycz. 

− Do jutra, spokojnego jutra -z uśmiechem odrzekła Kalina.

Spacer z  psem Weronika poświęciła własnym sprawom ro-

dzinnym. Z problemów szkolnych wyłączyła się niemal całkowicie 

nie  licząc retorycznego pytania postawionego samej sobie:- Jak 

zachowałabym  się gdybym była praktykującą katoliczka? Gdyby 

jeszcze nie śmieszyła mnie ta aż  jaskrawa powierzchowność ge-

stów, fałsz słów i  brutalność czynów owych biegających do  ko-

ścioła. Mnie tam nie ma i nie będzie, przynajmniej jeszcze się tam 

nie wybieram. Jeszcze wciąż robię to na co mam ochotę w nie-

dzielne przedpołudnie. 

Poniedziałkowy ranek w szkole przyniósł nowe, niespodziewa-

ne wydarzenia. W pokoju nauczycielskim ów fragment niedzielnej 

Mszy św. nie  wywołał burzliwej dyskusji, która mogłaby ruszyć 

sumienia. Ku  zadowoleniu Weroniki sprawę potraktowano mar-

ginalnie. Mogła więc spokojnie przygotowywać  się do  wyjazdu 

i rozmowy z Inspektorem, którego zdążyła już uprzedzić o swoim 

przyjeździe.

Chciała wychodzić, gdy do gabinetu weszła sekretarka pyta-

jąc, czy pani dyrektor przyjmie jeszcze delegację uczniów?

− Krysiu, spieszę się bardzo, z jaką sprawą przychodzą? Może 

pani Kalina z nimi to załatwi?

− Chyba nie. Oni są w sprawie klasowych krzyży.

− Coo? Uczniowie? Dobrze porozmawiam z nimi. Poproś ich 

do mnie - odrzekła Weronika pozornie spokojnym głosem.

Nie miała zbyt wiele czasu do zastanowienia się nad taktyką 

rozmowy z  uczniami o  tak poważnych sprawach. Wiedziała jed-

nak, że każde jej słowo wypowiedziane do dzieci może być brze-

mienne w  skutkach. Daleka była od  ranienia ich uczuć. Jedyne 

pytanie jakie sobie stawiała, w tym momencie to: „Kto ich do mnie 

przysyła”? 

Gdy czworo uczniów weszło do  gabinetu, zlustrowała ich 

badawczym spojrzeniem, starając  się rozpoznać przywódcę. 

Po przywitaniu, dwie dziewczynki i dwóch chłopców ustawiło się 

w szeregu na przeciw jej biurka. Weronika wstała z fotela i stanęła 

przy biurku, powodując tym samym cofnięcie się uczniów. 

Pomyślała - to tylko dzieci, już oddają pole walki. Głośno zaś 

powiedziała:

− Słucham, co  was do  mnie sprowadza? -Ponownie usiadła 

w fotelu. 

Z szeregu wysunęła się czarnowłosa Jadzia.

„Aaa, to  ty jesteś najodważniejsza” - pomyślała Weronika 

i spojrzała na nią pełnym oczekiwania wzrokiem.

− Pani dyrektor - głos uczennicy brzmiał dźwięcznie - Dlacze-

go pani wyrzuciła krzyże z klas na śmietnik?

Zarówno pytającej jak i pytanej krew w tym momencie zda-

wała się spłynąć do czubków palców. Zbladły obie, każda z inne-

go jednak powodu. Zapanowała długa chwila przejmującej ciszy. 

Krzyżowały  się spojrzenia dyrektora i  uczniów. Weronika w  my-

ślach ważyła słowa, które miała skierować do młodych ludzi. Treść 

pytania bardzo ją zaskoczyła, była zarzutem, dającym się z łatwo-

ścią oddalić. Problem tkwił w tym co zrobią, jak zachowają się roz-

mówcy po wyjaśnieniu.

− Jesteś przekonana, że wyrzuciłam krzyże na śmietnik?- spy-

tała dość ostrym tonem.

− Tak.

− Jesteś gotowa iść tam ze mną i przeszukać kubły, aby wyjąć 

te krzyże?

− Tak.

− To  powiedz mi, dlaczego nie  zrobiłaś tego do  tej pory 

i nie przyszłaś do mnie z odnalezionymi krzyżami?

Zaległa cisza. Uczennica nie umiała odpowiedzieć na zaskaku-

jące pytanie.

− Widzisz dziecko - Weronika przerwała kłopotliwą ciszę – za-

wsze trzeba się upewnić, czy stawiany zarzut jest słuszny, zgodny 

z prawdą. Kto ci powiedział, że wyrzuciłam krzyże na śmietnik? 

− Pani Kościerska, rozmawiała z księdzem...

− Ach tak? To  znaczy, że  pani Kościerska kłamie. -Weronika 

nie  pozwoliła już uczennicy dokończyć - Powiesz to  pani Ko-

ścierskiej lub księdzu, komu wolisz, że  was okłamali bo  krzyże 

są tutaj... Weronika otworzyła jedną z  szafek segmentu i  wyjęła 

średniej wielkości karton. Podała go Jadzi, poleciła otworzyć i wy-

jąć zawartość. W  milczeniu przyglądała  się zmaganiom uczenni-

cy z  zapieczętowanym kartonem i  coraz bardziej upewniała  się 

o  konieczności rozmowy z  przełożonym. Uważała, że  uczniowie 

zostali do niej skierowani po uprzedzającej ich do niej rozmowie. 

Podano im niesprawdzone wiadomości o losie krzyży, najprościej 

mówiąc „podburzono” ich. O  ile bowiem niezamówione przez 

nią, jak to określiła, „modły” mogła potraktować oględnie, o  tyle 
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podawanie fałszywych i do tego tendencyjnych informacji, uznała 

za niebezpieczne dla życia szkoły.

Była zdenerwowana. Wystukując palcami o poręcz fotela rytm 

jakiejś melodii starała się uspokoić. Znów przypomniała sobie ak-

tualne wydarzenia we Włoszczowej. W żadnym wypadku nie mo-

gła dopuścić do takiej dramatycznej sytuacji w swojej szkole.

− Dlaczego ani ksiądz, ani ktoś z Rady Parafialnej nie kontakto-

wał się ze mną w tak drażliwej sprawie jak krzyże, które ktoś kiedyś 

powiesił, a teraz być może ten sam ktoś każe je zdejmować... dys-

kretnie - pytała samą siebie.

Tymczasem dziewczynka zdołała uporać  się z  zamknię-

tym szczelnie kartonem i wyjęła jakiś pakunek zawinięty w białe 

płótno. Gdy rozwiązała węzełek, jakby uwolnione z  uwięzi głu-

chym stukiem tłumionym przez materiał, rozsypała się na biurku 

dwadzieścia kilka krzyży. Po  raz trzeci zapanowała w  gabinecie 

aż dzwoniąca w uszach cisza, w której dyrektor i czwórka zdezo-

rientowanych uczniów mierzyła się wzajemnie wzrokiem.

− Jak widzicie, nie wyrzuciłam krzyży na śmietnik - spokojnym, 

ale jakby nie swoim głosem, odezwała się Weronika, przerywając 

tym samy ową ciszę.

− To możemy je zabrać i powiesić w klasach? - spytał rzeczowo 

jeden z uczniów. To proste z pozoru pytanie wprawiło ją w zakło-

potanie, zdumiało niemal. Chciała mieć już za sobą trudne spo-

tkanie z uczniami. Nie zamierzała wdawać się z nimi w dyskusję, 

a takową być może wywołałaby jej zdecydowana odmowa. Wstała 

z fotela, wyszła zza biurka i stanąwszy tuż przy uczniach, odrzekła:

− Aaa, to  już inny problem. Wasze zasadnicze pytanie, o  ile 

sobie przypominam, miało być jedno, dotyczyło krzyży rzekomo 

wyrzuconych na śmietnik. Tę sprawę uważam za wyjaśnioną, i za-

kończoną. Krzyże są, proszę powiedzieć o  tym pani Kościerskiej, 

również a może przede wszystkim księdzu. Natomiast co do dru-

giego pytania.... zostawiam sobie czas na  rozważenie go. Teraz 

muszę wyjechać, a  wy powinniście iść na  lekcje. Uczniowie bez 

oporów pożegnali ją i wyszli z gabinetu.

Weronika ponownie zagłębiła się w fotelu i analizował posta-

wę uczniów - podobali się jej, doceniała ich odwagę i jasność wy-

rażania myśli. Sama jednak nie chciała myśleć o finale tej sprawy. 

Właściwie nie  czuła jej wymiaru, albo raczej głębi. Obawiała  się 

jedynie jawnego buntu uczniów a za nimi ich rodziców. Problem 

Krzyża w życiu człowieka był dla niej odległy o setki lat świetlnych. 

Nie dotykał jej duszy... jeszcze nie.

„Nieszczęście jest wtedy, gdy dusze wezwane do życia z Bo-

giem dobrowolnie rezygnują z przynależności do  rodziny Dzieci 

Bożych...”  Docierające z  wielkiej oddali do  świadomości kobiety 

słowa księdza  przejęły ją zimnym dreszczem, jakby jej oso-

bowość otrząsała się z tamtych odległych w latach i dalekich sercu 

wspomnień.

Postanowiła skupić się na dalszym ciągu rozważań, tym bar-

dziej, że czuła zagubienie się w kolejnych stacjach. Nie wiedziała 

czy padające słowa odnoszą się jeszcze do VII, czy już do VIII Stacji.

Miała jednak wrażenie, że jej postanowienie jest zaledwie silą 

woli, bo wolna myśl rwała się ku korzeniom aktualnego stanu du-

szy, w którym pojmowała, co znaczył dla niej czas, gdy „[...] dobro-

wolnie rezygnowała z przynależności do rodziny Dzieci Bożych”.

Kolejny raz, spokojny, ale  coraz bardziej oddalający  się głos 

księdza nasuwał jej na myśl odległe jakieś mgliste wspomnienia. 

Chcąc odsunąć je od  siebie, uwielbiającym wzrokiem ogarnęła 

postać Dobrego Pasterza. I oto z owładających ją myśli, niczym ko-

raliki nanizane na nitkę, układały się słowa modlitwy stanowiącej 

ciche wyznanie serdeczne tej targanej wspomnieniami kobiety. 

- Panie mój, Jedyny, Wszechmogący i Miłosierny, stoję oto przed 

Tobą w pokorze, świadoma Twej dobroci i miłosierdzia. Ty jeden 

znasz całe bogactwo rozlicznych moich grzechów. Udręczony 

nimi, stawałeś niejednokrotnie na brzegu mego serca, a ja zatrza-

skiwałam jego drzwi. Uciekałam od widomego znaku krzyża. Roz-

drapując Twoje Święte Rany, stwarzałam krzyże innym.

/…/

Barbara Jankowska „Żuławy”, olej
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Aleksander Domański „Wróblewo 2”

Bogdan Groth „Rzeczka Bielawa w Grabiny Zameczek, w gminie Suchy Dąb”

fotografia
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Iwona Deptuch-Dymowska „Ratusz”, akwarela

Andrzej Tuźnik „Chłopiec, rower i palmy”, olej na płótnie

malarstwo
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proza

Magda Bielicka

Zaginiona

WTEDY

Po szkole chodzili do Marcina. Mieszkał w domu jedno-

rodzinnym z dużym podwórkiem, więc było gdzie pograć 

w piłkę, czy choćby podokuczać Kaśce, gdy z koleżanką gra-

ła w gumę. U siostry Marcina często robili za słupy. Michał 

nie raz stał z gumą u pasa, wyczekując pierwszej skuchy przy 

elce z kopertą. Wzbraniali się przed tym niewdzięcznym za-

jęciem, ale tylko dla zasady, bo wtedy, latem 1994 roku, coraz 

chętniej spędzali czas w towarzystwie płci przeciwnej. 

Tego dnia dziewczyny miały jeszcze lekcje, gdy oni, dzięki 

odwołaniu dwóch ostatnich matematyk, mogli oddawać  się 

przyjemniejszym zajęciom niż nauka ułamków. Kończyli czwar-

tą klasę, a  ostatnie dni przed wakacjami zdominował temat 

wiadomy. I właśnie o najbliższych dwóch miesiącach laby roz-

mawiali idąc ze szkoły prosto do Marcina.

Jego przyjaciel wiedział, że Michał nigdzie nie wyjedzie, 

więc skupili  się na oczekiwaniach wobec rozrywek miejsco-

wych. Planowali rozbić namiot u Marcina w ogródku. Na po-

czątek na kilka dni, a gdy będzie fajnie, to może i na całe lato. 

A  jak  się uda, to  pobiwakują nad jeziorem, nad które mieli 

przysłowiowy rzut kamieniem. Nie  byli jednak pewni, czy 

matka Marcina się zgodzi. Nawet rok starszej Kaśki na giganty 

nie puszczała. 

Dotarli do  celu i  jego przyjaciel wszedł do  domu, by 

zrzucić plecak. Michał został na podwórku, gdzie podniósł 

piłkę do niedawno zamontowanego tu kosza. Wykonał rzut 

za trzy punkty. Odgłos, jaki wydawała czysto wpadająca 

do kosza piłka, każdorazowo poprawiał mu humor. Nie żeby 

miał akurat specjalnie zepsuty, jednak zbliżające się wakacje 

powoli budziły w nim lęk. W szkole byli z Gosią bezpieczni. 

W domu bywało różnie.

Marcin krzyknął przez okno, że musi zjeść obiad. Michał 

odkrzyknął, że czeka.

Kozłował przez minutę, podbiegł, wyskoczył i praktycz-

nie wsadził piłkę do kosza. Miał już ponad 170 cm wzrostu 

i  ciągle rósł. A  przez szczupłą sylwetkę wołano na  niego 

Suchy. 

- Cześć - rzuciła Kaśka i zniknęła w domu zanim zdążył 

odpowiedzieć. 

Zauważył, że bardzo się zmieniła przez ostatni rok. Wy-

smuklała, a  jej nogi zdawały  się nie mieć końca. Pod bluz-

ką odznaczały się drobne piersi, które ukrywała garbiąc się 

non stop. Już nie  mógł  się doczekać, gdy zobaczy ją nad 

jeziorem. 

Marcin nie  wychodził, a  gra go znudziła, więc usiadł 

na trawie. Z domu Malinowskich dochodził zapach smażo-

nych kotletów. To mu przypomniało jak bardzo jest głodny. 

Przełknął głośno ślinę i zaczął bawić się piłką, udoskonalając 

technikę obracania na jednym palcu. 

Jego myśli prosto z jeziora i wychodzącej z wody Kaśki 

powędrowały nad morze, którego jeszcze w  życiu nie  wi-

dział, choć rok temu było naprawdę blisko.

Kuzyn Marcina i  jego koledzy organizowali wyprawę 

rowerową do oddalonej jakieś 80 kilometrów Stegny. Tylko 

dzięki znajomościom udało im się wkręcić do starszego to-

warzystwa. Spakowali przygotowane przez matkę Marcina 

kanapki, a jego przyjaciel skłamał, że jadą z kuzynem na małą 

wycieczkę. Michał miał składaka, a Marcin beemiksa, którego 

przed dwoma laty dostał na komunię. Krzychu, trzy lata star-

szy kuzyn Marcina, przyjechał „Ukrainą” swojego ojca. Dwaj 

pozostali mieli kolarzówki. Ruszyli. 

Nie  tylko z powodu marnych rowerów, ale  też z braku 

treningu, Michał z Marcinem szybko pozostali w tyle. Krzy-

chu co  jakiś czas przystawał, by na nich zaczekać. Nie krył 

wprawdzie swojej irytacji, ale  czuł odpowiedzialność za 

dwie fajtłapy, które przyjął do ekipy. Z nich dwóch najgorzej 

szło Marcinowi. BMX zdecydowanie nie nadawał się w tra-

sę. Jego przyjaciel był cały czerwony i  miał łzy w  oczach. 

Nie  pokonali nawet 30  kilometrów, gdy wycieczka  się dla 

nich skończyła. I  to nie przez wyczerpanie Marcina. Michał 

najechał na rzuconą butelkę, stracił kontrolę nad kierownicą 

i zatrzymał się na drzewie. Jego czoło spływało krwią i był 

przerażony jak nigdy dotąd. Nie  mniej spanikowany Mar-

cin zaczął wołać o pomoc. A gdy uświadomił sobie, że nikt 

go nie usłyszy, z nową energią wsiadł na  rower i popędził 
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po pomoc. Jacyś ludzie z okolicy opatrzyli Michałowi głowę, 

a  potem poinstruowali pechowych rowerzystów, którędy 

na dworzec. Nie mieli na bilety i na gapę, z rowerami u boku, 

w  milczeniu wracali do  domów. Choć Michałowi została 

szpecąca blizna, przez którą długi czas później zyskał ksyw-

kę Harry Potter, nigdy nie wracali do tematu wyprawy. 

W tym roku przynajmniej Marcin zobaczy w końcu mo-

rze. Jego tata, właściciel zakładu tapicerskiego, ubił jakiś do-

bry interes i  od  niedawna rodzinie Malinowskich znacznie 

lepiej się powodziło. Pierwszy raz pojadą na wakacje, a kon-

kretnie do  Krynicy Morskiej. Choć przyjaciel dużo o  tym 

nie mówił, Michał domyślał się, jak bardzo jest podekscyto-

wany. I jak żałuje, że jego kumpla tam nie będzie. 

Marcin niósł im po  kawałku bloku, który był najpopu-

larniejszym ciastem w jego domu. Michał przyjął przekąskę 

z  wdzięcznością, bowiem już całkiem konkretnie burczało 

mu w brzuchu. Długo rzucali piłkę do kosza, a potem jeszcze 

trochę gadali na trawie. Minęła 16, gdy postanowił wracać 

do domu. 

W  mieszkaniu, komunalnym zresztą, śmierdziało ka-

pustą, choć ich matka rzadko cokolwiek gotowała, a  już 

na pewno nie bigos. Było szaro od papierosowego dymu, 

co oznaczało, że mieli gościa. Niechętnie zaszedł do kuchni, 

gdzie na  stołku przy kredensie w  samych gatkach siedział 

podpity mężczyzna. Palił i sączył EB prosto z butelki. Michał 

przywitał się zdawkowym „bry” i zajrzał do lodówki. Znalazł 

w niej pół słoika dżemu i skostniałą resztkę masła. W szafce 

nie było jednak chleba. Wyszedł z kuchni i zajrzał do pokoju 

matki, który był też ich pokojem gościnnym, a nazywali go 

po prostu „dużym”. Jego rodzicielka leżała na wersalce kom-

pletnie pijana. 

- Mamo, masz jakieś pieniądze? Jestem głodny – po-

żalił się. Chciał jej powiedzieć nie  tylko o  pustym żołądku, 

ale również wzorowym świadectwie, jakie odbierze za 2 dni. 

W stanie głębszego upojenia nic jednak do niej nie docierało.

- Znajdź sobie – poradziła mu i  machnęła ręką w  nie-

określonym kierunku. 

Zrezygnowany poszedł do pokoju, który dzielił z Gosią. 

Jego siostra kończyła pierwszą klasę, a szkołę wprost uwiel-

biała. Teraz zastał ją czytającą książkę z biblioteki. Obłożono 

ją w brązowy papier, więc nie mógł odgadnąć tytułu. Pod-

niosła na brata zaczerwienione oczy.

- Co się stało? – zaniepokoił się. - Uderzył cię? – wskazał 

ręką na kuchnię. 

- Pchnął tylko – uspokoiła go. - Głodna jestem – przyzna-

ła. - Masz jakieś pieniądze?

- Nie  mam. Powiedziała, że  mamy sobie je znaleźć. – 

usiadł na tapczanie, który był częścią większego mebla. Taki 

sam półkotapczan miała Gosia. Oba zdobiły naklejki z wafel-

ków Koukou Roukou, które swego czasu zbierali. Na  wy-

magających odświeżenia ścianach wisiały plakaty z  Bravo. 

Głównie nowego ulubionego zespołu Gosi, czyli The Kelly 

Familly. Michał powiesił sobie tylko jeden plakat – Michaela 

Jordana.

- W torebce nic nie ma, sprawdzałam – poinformowała 

go siostra.

- Zaraz zamkną sklepy – burknął wstając i  zmierzając 

do dużego pokoju.

Matka spała, a na podłodze, poza butelkami i popielnicz-

ką pełną kipów, walały  się ubrania, w  tym spodnie nowego 

gacha. Wyjrzał na korytarz, ale mężczyzna najwyraźniej nadal 

siedział w  kuchni. W  kieszeniach znalazł rozpoczętą paczkę 

Mocnych, klucze do mieszkania i dużo banknotów. Wybrał te 

o mniejszych nominałach, by właściciel spodni się nie zorien-

tował. O ile kiedykolwiek planuje wytrzeźwieć.

- Idziemy do sklepu – oznajmił Gosi.

Tutejszy spożywczak, w  którym można było dostać 

także chemię gospodarczą, liczne artykuły gospodarstwa 

domowego, a nawet nasiona, zamykano o 18. Chyba że wła-

ścicielka miała jakieś ważne sprawy lub była chora, wtedy jej 

mąż otwierał tylko na dwie godziny rano i dwie popołudniu. 

Trafili na panią Janinę. Za wykradzione dwieście tysięcy kupi-

li niewiele: bułki, parówki, dwie garście wafelków i tyle samo 

irysków z makiem, Do tego po gumie turbo i po oranżadzie. 

Z zakupami wyszli przed sklep, gdzie zajęli jedną z ławeczek. 

Jedli w milczeniu, od czasu do czasu mówiąc „dzień do-

bry” wchodzącym do  sklepu. Napotykani dorośli byli albo 

sąsiadami, albo rodzicami ich kolegów z klasy. Nie wszyscy 

to okazywali, ale nie było dla Michała tajemnicą, że gardzą 

niby tak samo jak ich matką. Wiele razy słyszał jak nazywali ją 

kurwą, pijaczką lub patologią. 

Zbliżające  się wakacje wcale ich nie  cieszyły. Szkoła 

gwarantowała drugie śniadanie w  postaci maślanych bu-

lek i  kubków ciepłego mleka, a  także dwudaniowe obiady 

z kompotem lub rozwodnionym kisielem na popitkę. Przez 

najbliższe dwa miesiące będą skazani tylko na  siebie. Mat-

ka znów wpadła w ciąg, a to oznaczało brak jedzenia i brak 

pieniędzy na nie. Ciąg trwał różnie. Zazwyczaj kończyła go 

interwencja kogoś z opieki, ale pracownicy socjalni jakoś ni-

gdy nie spieszyli się z odwiedzinami. Mimo że ich sytuacja 

była wszystkim znana.

- Chodźcie, dzieciaki, na chwilę – zawołała na nich pani 

Janinka, zamykając najpierw zwykłe drzwi sklepowe, a po-

tem kratę, która była na kłódkę. Sklepowa mieszkała w dru-

giej części budynku.
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Dopili oranżady, odstawili butelki pod  zakratowane 

drzwi i poszli za kobietą. 

- Siadajcie – powiedziała wskazując na nakryty obrusem 

w czerwoną kratkę stół w kuchni.- Zupy wam dam, bo aku-

rat więcej ugotowałam – mówiła nalewając do  głębokich 

talerzy aromatycznej grochówki. Ukroiła do tego po pajdzie 

chleba i nakazała jeść. Sama usiadła naprzeciwko kręcąc gło-

wą z politowaniem.

- Ach, ta wasza matka. Co  ona ma w  głowie? – pytała 

retorycznie. – A ten, co do niej teraz chodzi, to nie czepia się 

was?

Michał spojrzał na Gosię, która tylko zaprzeczyła ruchem 

głowy. 

- Dobre i to – mruknęła sklepowa. 

- Przychodźcie do mnie na obiady – zaproponowała. - 

Dzieciaki moje już na swoim, a my ze starym dużo nie jemy, 

choć ja z przyzwyczajenia gotuję więcej. Zjecie sobie cho-

ciaż coś ciepłego, bo  na  wakacje przecież bez obiadów 

zostajecie.

- Dziękujemy – mruknęli z  pełnymi ustami. Zupa była 

aromatyczna i gęsta. Zdecydowanie stanowiła lepszy obiad 

niż zimne serdelki. 

W drodze powrotnej zajadali zakupione słodkości. 

- Ciekawe czy kolega mamy jeszcze jest – z głosu Gosi 

dało się wyczuć obawę przed tym człowiekiem.

- Na  pewno już poszedł – pocieszał siostrę, choć sam 

w to nie wierzył. Kiedy go ostatnio widział, wyglądał na wy-

jątkowo zadomowionego.

Upchnęli resztę wafelków i  cukierków po  kieszeniach 

i  weszli do  mieszkania. Grał telewizor, ale  poza tym było 

cicho. Gosia poszła do  ich pokoju schować słodycze, a on 

zajrzał do matki.

W dużym panował straszny bajzel. Witryna, za którą sta-

ło szkło i kryształ, została zdemolowana. Potłuczone naczy-

nia walały  się po  brudnym dywanie. Podniósł kryształową 

popielniczkę, na  której od  razu zauważył krew. Przerażony 

podszedł do  śpiącej matki. Jej oczy były otwarte i  patrzy-

ły się nieruchomo w sufit. 

TERAZ

Zawsze po spotkaniu z terapeutką szedł na dłuższy spa-

cer. Celowo podjeżdżał do niej tramwajem, a nie autem, by 

wrócić pieszo. Trasa, którą obierał prowadziła w dużej mierze 

brzegiem morza i żałował, że pokonuje ją tylko raz na dwa 

tygodnie. Albo, gdy musiał odwołać wizytę, jeszcze rzadziej. 

Powinien bardziej cieszyć  się życiem, choćby poprzez po-

dziw dla okolicy, w  której mieszka. Z  gdyńskiego bulwaru 

zszedł na  plażę. Zdjął buty i  skarpetki, podwinął nogawki 

spodni. Szedł przy samej linii wody, po mokrym i  zimnym 

piasku. Mógł tak iść bardzo długo, co akurat dobrze się skła-

dało, bo do pokonania miał z 10 kilometrów. 

Na sesji znów rozmawiali o Gosi. Zastanawiali się, czy jest 

szczęśliwa i  ostatecznie doszli do  wniosku, że  prawdopo-

dobnie tak. Dlaczego więc wciąż się obwinia? Na to pytanie 

nadal nie znajdował odpowiedzi. 

- Nie możesz się obwiniać o śmierć matki. To bez sensu 

– tłumaczyła mu, gdy skończyli jedną z  pierwszych sesji i, 

na przekór psychoterapeutycznemu profesjonalizmowi, po-

szli na kawę. To było jakieś dwa lata temu. 

- Gdybyśmy nie  wyszli do  sklepu – przypomniał jej. - 

Gdybym nie zabrał drobnych…

- Gdybyście byli w domu, zabiłby też twoją siostrę – mó-

wiła Weronika. Jej ton był zdecydowany, po zawodowej ła-

godności nie było śladu. - A utraty drobnych nie zauważył. 

Nawet gdyby – wskazała na niego długą łyżeczką od latte 

- sądzisz, że to powód, by kogokolwiek zabijać? Co za to ku-

piliście? Chleb?

- Parówki – bąknął dla ścisłości.

- Wasza matka zginęła przez swoje pijaństwo – tłu-

maczyła mu dobitnie. - A  jeśli winne są osoby trzecie, to, 

poza zabójcą, należałoby pociągnąć do odpowiedzialności 

wszystkich dorosłych z  waszego otoczenia, nie  wyłączając 

sąsiadów – podkreśliła ostatnie słowa ruchem łyżeczki.

- Gosia pewnie myśli, że to moja wina – powtórzył swoje 

słowa z pierwszego spotkania. I z każdego następnego.

- Gosia była dzieckiem – kontynuowała – dalekim 

od  snucia tego typu gdybań. Zapewne nie  pogodziła  się 

z utratą matki, a potem brata, ale przyjęła te fakty do wiado-

mości bez rozkładania ich na czynniki pierwsze.

- Jak twoje poszukiwania? – zapytała innym razem. – 

Wiesz, że  teraz musisz zmienić terapeutkę. Nie  powinnam 

wychodzić z tobą na te wszystkie kawki.

- Wiem - przyznał, ale i tak nie miał zamiaru szukać no-

wego psychologa. 

- Pomagają ci te rozmowy? – chciała wiedzieć na kolej-

nym spotkaniu.

- Chyba tak. Lubię z tobą rozmawiać. I ciebie bardzo lu-

bię – przyznał uśmiechając się lekko.

- To  mnie martwi – stwierdziła i  postukała łyżeczką 

w spodek.

Była pulchną czterdziestolatką. Czuł, że ma w niej przy-

jaciółkę. Rozmawiali nie  tylko o  jego traumach i  próbach 

znalezienie siostry. Także o  związkach, których nie  potrafił 

budować. Było oczywiste, że  blokują go „niepozamykane 

sprawy”.
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- Sądzę, że powrót do rodzinnego miasteczka by ci po-

mógł – zasugerowała raz.

- Nie  chcę tam wracać – jego odpowiedź była 

kategoryczna.

- Właśnie dlatego powinieneś – uznała.

Do Orłowa dotarł od strony klifu. Przed powrotem na pla-

żę i  dalszą drogą powstrzymała go kawiarnia ze  stolikami 

na  zewnątrz i  widokiem na  molo. Zajął dwuosobowy stolik 

i złożył zamówienie. Do pełni szczęścia brakowało mu pozby-

cia się piasku ze skarpetek. Nie chciał tego robić w tak eleganc-

kim miejscu, ale z drugiej strony czuł, że byłby to słuszny krok 

w kierunku sprawiania sobie przyjemności.

- Skończ z tym wiecznym udręczaniem – coraz częściej 

krzyczała na niego Weronika, oczywiście poza sesjami. 

Odczekawszy aż  kelnerka postawi kawę, zdjął skórza-

ne półbuty oraz skarpetki i  bezceremonialnie wytrzepał 

wszystko pod  stolikiem. Zwróciło to  uwagę gości, ale  do-

słownie na moment. Tylko jedna kobieta zatrzymała na nim 

swój wzrok. Będąc dokładnym, intensywnie wpatrywała się 

w jego bliznę.

- Michał?

- Kaśka?

WTEDY

W  domu dziecka nigdy nie  chodzili głodni. Na  tym 

jednak pozytywne wrażenia  się kończyły. Pogodzenie  się 

z  nagłą śmiercią jedynego rodzica, opuszczenie rodzinne-

go miasta, nowa szkoła i nowi znajomi, którzy już na starcie 

wiedzą, że  jesteś z  bidula – z  tym przyszło im  się zmagać. 

Dotychczasowy świat, choć do kolorowych nie należał, za-

walił się w jednej chwili. Znosił to wszystko kiepsko, ale i tak 

lepiej niż Gosia, która prawie bez przerwy płakała. Jednak 

to  właśnie ona szybciej opuściła mury domu dziecka. Jako 

młodsze dziecko, a  także dziewczynka, miała lepszy start. 

Nie pociągnęła go sobą, choć bardzo chciała. Rodzice adop-

cyjni marzyli tylko o córce i choć coraz częściej mówiło się, 

że  rodzeństwa nie  można rozdzielać, praktyka takich insty-

tucji była różna. Zanim jeszcze dopełniła się cała procedura, 

wyobrażali sobie życie Gosi w nowej rodzinie. Jej pokój, me-

ble, zabawki. Nową szkołę i koleżanki. Przyszli opiekunowie 

wydawali się mili i nie bała się do nich jechać. Mówiono, że są 

aż z Warszawy. 

- Będę przyjeżdżał, kiedy tylko bidul mi pozwoli 

- zapewniał. 

- Co niedzielę? – dociekała.

- Pewnie!

- Może i ciebie adoptują – planowała.

- Fajnie by było – stwierdzał tylko. Z  jednej strony 

na  to  nie  liczył, bo  rodzice adopcyjni wyrazili  się jasno 

co do swoich oczekiwań, a z drugiej miał nadzieję, że prę-

dzej lub później ich oczaruje. Nie był chuliganem i dobrze się 

uczył. Dlaczego właściwie mieliby się na niego nie zdecydo-

wać? Przy rozstaniu pękało mu serce, choć nawet nie prze-

czuwał, że widzi siostrę ostatni raz.

Gosia nie nawiązała żadnego kontaktu, a bidul nie udo-

stępnił mu ani adresu, ani nawet telefonu. 

- Jeśli jej rodzice tak zdecydują, to  nawiążą kontakt – 

powtarzała mu wychowawczyni, surowa kobieta zaciętym 

wyrazie twarzy. Jego prośby i  lamenty nie  robiły na  niej 

najmniejszego wrażenia. Codziennie po  szkole biegł pro-

sto do sekretariatu zapytać, czy może się kontaktowali. Czy 

Gosia przypadkiem nie  dzwoniła, nie  przysłała adresu. Za-

pewniano go jednak, iż absolutnie żaden kontakt nie miał 

miejsca.

Uciekał więc, by szukać siostry na  własną rękę. Jeździł 

przeważnie na gapę, a  jego eskapady kończyły się nie  tyl-

ko mandatami, ale  również karami w  postaci ograniczenia 

czasu wolnego, Później doszło także straszenie poprawcza-

kiem. Widząc, że  w  bidulu zapanowała zmowa milczenia 

w temacie Gosi, a ewentualne próby kontaktu z jej strony są 

zatajane, próbował rozmawiać o swoim problemie w szkole. 

- Gosia na pewno jest bardzo szczęśliwa. Być może zapo-

mniała o tobie i lepiej, żebyś jej nie szukał – usłyszał od wy-

chowawczyni klasy.

W  szkole średniej po  raz pierwszy zetknął  się z  Inter-

netem. Nauczyciel informatyki pokazywał im możliwości 

sieci, która dopiero zyskiwała na  popularności. Wprawdzie 

nie znał adopcyjnego nazwiska siostry, ale szukał jej pod ich 

wspólnym. Liczył, że również poznała już sieć i zostawiła mu 

w niej jakieś wskazówki. 

Z  czasem zaczęły zyskiwać na  popularności różne ko-

munikatory, a  potem także serwisy społecznościowe. Za-

kładał konta, licząc, że Gosia jeszcze pamięta jak się kiedyś 

nazywała i jak na imię ma jej brat. A przede wszystkim na to, 

że go szuka. Czekał. 

TERAZ

Kaśka nie mogła powstrzymać łez. Przyłączyła się do nie-

go przy kawie, a potem na spacerze. Szli plażą w kierunku 

Sopotu. Nawet nie  zapytał, czy tu  mieszka, czy może jest 

przejazdem? Dlaczego była w kawiarni sama? Czy na kogoś 

czekała?

- Słyszeliśmy, że  Gosię ktoś adoptował, ale  nie  mieli-

śmy pojęcia, że nie macie kontaktu – powiedziała, gdy się 
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uspokoiła.- Dlaczego się nie odzywałeś? Może byśmy jakoś 

pomogli... Marcin pracuje w policji. Wiedziałeś o tym?

Zaprzeczył ruchem głowy. Na  wspomnienie dawnego 

przyjaciele poczuł ścisk żołądka. 

- Nie  ma żalu, że  zerwałeś kontakt. Rozumie, w  jakiej 

sytuacji  się znalazłeś - odpowiedziała na  pytanie, którego 

nie  miał odwagi zadać. Odwrócił tylko głowę i  zamrugał, 

żeby odegnać łzy.

- Ale dlaczego ona ciebie nie znalazła? - Kaśka kierowała 

te pytania gdzieś w przestrzeń. A jeśli ona…- nie dokończyła.

- Żyje. Wiem to – przerwał dywagacje koleżanki. Nie do-

puszczał takiej opcji, choć wielokrotnie mu ją sugerowano. 

Czuł, że Gosia żyje. Ostatnio śniła mu się niemal codziennie, 

wprawdzie zawsze źle, ale to akurat o niczym nie świadczy-

ło, bo nigdy nie miewał miłych snów. 

- To dlaczego cię nie szuka? – dziwiła się. - Na samym Fa-

cebooku jest wiele grup dla osób rozdzielonych przed domy 

dziecka.

- Może mnie nienawidzi – stwierdził.

Kaśka pokręciła głową z niedowierzaniem, ale nic nie po-

wiedziała. Długo szli w milczeniu, które w końcu przerwała.

- Które wolisz molo? Sopockie czy gdyńskie? 

- W Orłowie jest spokojniej – przyznał.

- Też tak sądzę – potwierdziła.

- Co właściwie tutaj robisz? – zapytał w końcu i spojrzał 

na  nią uważniej. Była wysoka, pół głowy niższa od  niego 

i  prawie tak szczupła jak w  czerwcu 1994. Długie ciemne 

włosy nosiła rozpuszczone i  przerzucone na  jedną stronę. 

Miała na sobie rozpinany czerwony sweter, a pod nim jean-

sową sukienkę. Białe trampki wrzuciła do sporych rozmiarów 

lnianej torby na ramię. Trudno było odgadnąć, czy mieszka 

w Trójmiejskie, czy może jest na urlopie.

- Jestem w  delegacji. Właściwie to  mogłabym już być 

w trasie, ale chciałam nacieszyć się morzem. Wracam dopie-

ro wieczorem.

- Zostałaś w rodzinnym stronach? – dociekał, gdy na jej 

prośbę usiedli na piasku. Wyjęła wodę w butelce i napili się 

po kolei.

- Nie  zostałam, ale  niedawno wróciłam. Studiowałam 

w  Warszawie i  jeszcze w  zeszłym roku tam mieszkałam – 

mówiła. - Wróciłam, gdy rozstałam się z  facetem i nie było 

mnie stać na wynajem w pojedynkę – dodała. – A ty, miesz-

kasz sam, czy założyłeś rodzinę?

- Sam – przyznał wyszukując w piasku kamieni do rzuca-

nia kaczek na wodzie. 

- Gdyby nie blizna, bym cię nie poznała – mówiła przy-

glądając mu się uważnie. – Chociaż dalej masz w sobie tą 

melancholię – przyznała. 

Nie  wiedział, co  na  to  odpowiedzieć, więc tylko  się 

uśmiechnął.

- Nadal jesteś szczupły – kontynuowała.- I dużo wyższy, 

niż kiedy cię ostatnio widziałam. Grywasz w kosza czasami?

- Grałem trochę na studiach – wyjaśnił.

- Kosz u rodziców dalej stoi.

- Naprawdę? – wspomnienie podwórka Malinowskich 

wywołało u niego miłe odczucia.

- Co studiowałeś? – dociekała dalej Kaśka.

- Informatykę.

- Pracujesz w zawodzie?

- Tak.

- Idziemy dalej? – zaproponowała, podnosząc się i po-

prawiając sukienkę. Nie  mógł nie  spojrzeć na  jej szczupłe 

i opalone nogi.

W dalszej części spaceru to on zadawał pytania. Okazało 

się, że Katarzyna Malinowska pracuje obecnie w branży far-

maceutycznej i dużo jeździ po Polsce. Ostatnio po Pomorzu, 

gdyż tu ma najbliższej z rodzinnego domu. Marcin, właściwie 

to aspirant Marcin Malinowski, ożenił się i ma syna w drodze. 

Ich rodzice znów są w dołku finansowym, ale przyzwyczaili 

się, że własny biznes to koło fortuny. Aktualnie wynajęli daw-

ny zakład tapicerski na sklep meblowy. 

- Pani Janinka pochowała męża. Sama też nie  najle-

piej się trzyma – przekazywała mu wieści, gdy szli Moncia-

kiem w stronę dworca. 

- Prowadzi jeszcze spożywczak?

- Nie, zamknęła. Wieś została bez sklepu. – podsumowała.

Kaśka zatrzymała  się w  jednym z  hoteli w  Gdyni, a  on 

mieszkał w  Gdańsku. Razem poszli na  peron dla SKM-ek, 

ale tu musieli się rozstać.

- Miło było cię spotkać – przyznał szczerze. Rozmowa 

z  dawną koleżanką wprawiła go w  dobry nastrój. Dawno 

nie rozmawiało mu się tak swobodnie. Nawet podczas spo-

tkań z Weroniką nie zawsze potrafił się wyluzować. 

- Ciebie również – odparła i choć jej pociąg już nadjeż-

dżał, zatrzymała się w pół kroku.

- Daj mi swój numer – poprosiła. 

DWA TYGODNIE PÓŹNIEJ

- Marcin znalazł Gosię – usłyszał, gdy odebrał prywatną 

komórkę. Siedział w  pracy nad raportami dla firm, którym 

pozycjonował witryny internetowe. 

- Co?! – wydusił tylko. Czyżby się przesłyszał. Czy było już 

z nim aż tak źle? 

Powtórzyła swoje słowa. Wyczuł w  jej głosie tremę, 

ale także podekscytowanie. A więc nastał ten dzień. Dzień, 

na który czekał i którego się bał. 
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- Gdzie jest? – zapytał nie  swoim głosem. Wychodząc 

z pokoju, który dzielił z kilkoma informatykami, potykał  się 

o wszechobecne kable i porozrzucane plecaki.

- Marcin przekaże ci wszystko – obrała bardziej oficjalny 

ton. - Jednak tylko osobiście. 

- To jego warunek?

- To mój warunek – wyjaśniła. – Spotkaj się z nim, proszę 

– dodała łagodniej.

Na linii zapadła cisza.

- Dobrze – zgodził się.

Kaśka najpierw powiedziała, że spotkają się na miejscu, 

czyli w  komendzie powiatowej, a  później poprosiła, aby 

jednak po  nią przyjechał. Było jasne, że  chce go ściągnąć 

do rodzinnej wsi, ale nie potrafił jej odmówić. Nie po tym, 

jak przyczyniła się do odnalezienia Gosi.

Od  wczoraj nie  mógł  się na  niczym skupić. W  nocy 

nie  zmrużył oka. Rano był już w  trasie. Wraz ze  zmniejsza-

jącą  się odległością, jego oddech przyspieszał. Czuł, że  się 

poci, a serce za moment wyskoczy mu z piersi.

Kiedy GPS poinformował go, że jest u celu, odniósł wra-

żenie, że  cofnął  się w  czasie. Pola, budynki, a  nawet przy-

stanek autobusowy – wszystko wyglądało niemal tak, jak 

w jego wspomnieniach. Nie czuł już lęku. Czuł się jak u siebie.

Dom Malinowskich, choć przeszedł malowanie ele-

wacji i  wymianę dachówki, poznał bez trudu. Kosz, choć 

na zardzewiałym słupie, nadal tu stał.

Niepotrzebnie gasił silnik, bo ubrana w stonowaną krót-

ką sukienkę Kaśka właśnie wychodziła mu na spotkanie. Kie-

dy lokowała się w jego aucie, dostrzegł w oknie jej mamę, 

której kiwnął „dzień dobry”. Odpowiedziała mu kiwnięciem 

i wydawała się przy tym lekko zmieszana.

- Ruszamy? – odezwała się jego koleżanka. - Za pół go-

dziny powinniśmy być na  miejscu. Od  razu mówię, żebyś 

mnie nie pytał, bo Marcin niczego mi nie zdradził – dodała.

Niewiele rozmawiali, a kiedy cisza wydała mu się kłopo-

tliwa, Kaśka ścisnęła jego dłoń.

- Teraz będzie już tylko lepiej – powiedziała. Był jej 

wdzięczny za ten gest

Miasto, a jednocześnie stolica powiatu, bardzo się zmie-

niło. Przybyło ścieżek rowerowych, zielonych skwerków 

i eleganckich sklepów. Bidul, w którym spędził swoje mło-

dzieńcze lata, został już zlikwidowany. Do przedwojennego 

budynku z  czerwonej cegły przeniesiono część referatów 

starostwa. Spojrzał w  tamtą stronę. Nie  poczuł żalu, może 

jedynie smutek.

Marcin wyglądał bardzo profesjonalnie w  mundurze 

policjanta. Miał krótko ścięte włosy i był dobrze zbudowany. 

Uściskali się serdecznie i Michał po raz kolejny tego dnia po-

czuł, że nie jest sam.

Marcin znał sprawę od Kaśki i pracował nad nią od kil-

ku dni. Wprawdzie szukanie osób zaginionych nie należało 

do kompetencji jego wydziału, ale miał kolegów w stosow-

nych formacjach, także na szczeblu wojewódzkim.

- Chodźcie do  mnie – poprosił, po  czym wprowadził 

swoich gości do  niewielkiego biura zawalonego papiera-

mi i sprzętem komputerowym. Jego kolega z pokoju tylko 

zdawkowo się przywitał i wyszedł. 

Usiedli, a wyczekująca mina Michała nie kazała Marcino-

wi dłużej zwlekać.

- Przekażę ci wszystko, co ustaliliśmy - zaczął. Był poważ-

ny, a to nie wróżyło dobrze. 

Michałowi zaschło w ustach. 

- Gosia nie miała różowego dzieciństwa - mówił nie pa-

trząc mu w oczy, tylko w papiery.- Leczyła się psychiatrycznie.

- Psychiatrycznie? - upewnił się.

- Tak. Nie  u  psychologa, jak ty, ale  u  psychiatry – za-

znaczył, wytrzymując jednocześnie wściekłe spojrzenie 

siostry, która najwyraźniej nie chciała wyjść na plotkarę. Ni-

gdy nie robił tajemnicy ze swoich spotkań z Weroniką, więc 

nie miał jej tego za złe.

- Miała depresję maniakalno - paranoidalną – kontynu-

ował. - Kilka miesięcy spędziła na oddziale psychiatrycznym 

w szpitalu pod Gdańskiem. 

- A czemu nie w Warszawie? 

- Nigdy nie mieszkała w Warszawie, tylko na Kaszubach.

- Była tak blisko… - powiedział głucho. To, co  usłyszał, 

nie mieściło mu się w głowie. 

- To  prawda. Mieszkała tylko 40  kilometrów od  ciebie 

– uściślił.

- Aż dziwne, że nigdy na siebie nie wpadliście – wtrąciła 

Kaśka.

- Wbrew pozorom nie było na to dużych szans – tłuma-

czył Marcin.- Ponoć trzymali ją pod kluczem. Nawet do szko-

ły nie chodziła.

- Co?! - tego wybuchu nie powstrzymał. – Tak bardzo lu-

biła chodzić do szkoły… – wyrzucił z siebie, zanim załamał 

mu się głos.

Marcin spojrzał na Kaśkę. Nie był pewien, czy mówić da-

lej. Dziewczyna zachęciła policjanta ruchem dłoni.

- Istnieje prawdopodobieństwo - stary przyjaciel ważył 

słowa. – Że była wykorzystywana seksualnie.

Michał tylko jęknął i ukrył twarz w dłoniach. W biurze za-

panowała cisza. 
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- To wszystko, Stary. Niczego więcej, poza aktualnym ad-

resem zameldowania, nie mamy – dodał. 

- Gdzie mieszka? - zapytała rzeczowo Kaśka.

- W Gdyni – usłyszeli. 

TYDZIEŃ PÓŹNIEJ

Nie miał ochoty na rozmowę w gabinecie i umówili się 

z Weroniką na kawę. 

- Jak wyglądało wasze spotkanie? – chciała wiedzieć, 

gdy dla porządku najpierw zrelacjonował jej starania Kaśki 

i Marcina.

- Poznała mnie, gdy tylko stanąłem w drzwiach – powie-

dział o tym nie bez satysfakcji. Siostra nigdy o nim nie zapo-

mniała. Nigdy też nie miała do niego o nic pretensji. 

Terapeutka skinęła lekko głową, wyczekując dalszych 

szczegółów.

- Popłakaliśmy  się – przyznał. – Potem przegadaliśmy 

całą noc.

- Potwierdziła to, co ustalił policjant?

- Tak – dodał ciszej. Na wspomnienie jej historii zaschło 

mu w gardle. Upił łyk kawy. – Najgorsze, że oni wszyscy, ro-

dzice adopcyjni, wychowawcy z  bidula, mówili jej, że  brat 

został adoptowany i przebywa za granicą. 

- To  straszne – przyznała Weronika. Była autentycznie 

przejęta. – Jak Gosia się teraz czuje?

- Leczyła się z depresji, ale chyba najgorsze za nią. Chce 

nadrobić stracony czas. Dziś idziemy na  piwo – uśmiech-

nął się i sięgnął po filiżankę, by ukryć wesołość, która wydała 

mu się niestosowna. 

- Michał – Weronika chwyciła jego dłonie w swoje i spoj-

rzała mu w  oczy – Już możesz cieszyć  się życiem. Wiesz 

o tym, prawda?

Zawsze chciał pójść do  tego marynistycznego lokalu 

przy plaży i właśnie tam się umówili. Mimo że dotarł na miej-

sce przed czasem, Gosia już na niego czekała. Wybrała stolik 

z widokiem na morze. W białej sukience do kostek i podkrę-

conych, rozpuszczonych włosach wyglądała jak wiele dziew-

czyn w  jej wieku. Jeśli wcześniej miał wątpliwości, że  jego 

siostra kiedykolwiek ułoży sobie życie, to właśnie je stracił.

- Nie  będziesz miała nic przeciwko, jeśli ktoś do  nas 

dołączy? – zapytał, gdy kelnerka zostawiłam im karty dań 

i drinków.

- Twoja dziewczyna? – ucieszyła się.

- Można tak powiedzieć – przyznał nie bez zażenowania 

i od razu wstał, bo właśnie zauważył rozglądającą się po lo-

kalu Kaśkę. 

Gagik Parsamjan „Wodospad kwiatów”, olej na płótnie.
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Zenon Kosater „Pegaz”, rzeźba w drewnie Anna Flis, płaskorzeźba

Olena Ulianova „Było, jest i będzie”, papier, materiał roślinny, technika 
własna, mieszana

Olena Ulianova „Strony z pamiętnika”, papier, materiał roślinny, 
technika własna, mieszana

Klub „Inspiracja” z galerii „Szary Ganek”- „Pruszcz”, kolaż

rzeźba / grafika / kolaż
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Teresa Piotrowska „Wspomnienie”, grafika cyfrowa Ewa Kruglik „Morskie oko”, olej

Rita Staszulonok „Lutnia”, tempera na płycie

malarstwo
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Urszula Cwalińska, portret, olej na płótnie Barbara Boetcher, portret, olej

Magdalena Tuźnik „Gdańsk. Sienna Grobla”, akryl na płótnie Małgorzata Ferenc „Taniec klifów”, olej na płótnie

Anna Maria Modrzejewska „Gra światła i cieni”, olej na płótnie Barbara Biegańska „Dom podcieniowy. Żuławy”, akryl
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Czesław Dźwigaj

VIA SANCTA. 
DROGA DO 
ŚWIĘTOŚCI 
Plac Jana Pawła II w Pruszczu Gd. 
Fot. Andrzej Maciejewski

To co zostało napisane

Anioł PańskiWierzę … Modlitwa osobista. Wyznanie wiary

rzeźba
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Ekumenia Kościół Chrystusowy Cały Twój

Świat Polska
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poezja

Jerzy Fryckowski
***
ciągle uczę się żyć bez Ciebie
bez cogodzinnych telefonów
paniki karetek reanimacyjnych
wieczornych spowiedzi do gwiazd
bez Boga i luster przykrytych kirem

używam zdrobnień
i naszego tajemnego języka
który ze wszystkich górskich szlaków
sprowadzał moje zmęczone dłonie
na szczyty twoich piersi

Radzę sobie z oddechem
z krojeniem czerstwego chleba
do cywilizacji wyprowadza mnie pies

Wieczorami obaj czekamy drżąc
aż mnie ktoś rozbierze
naślini zamki i suwaki
włosy odrzuci na bok

Roman Brodowski
Jesień

Kiedy liść jesienny
Opada na ziemię
Drzewo nie płacze
Nie żegna żałobnie

Wiatr nikomu nie gra
(Chociaż to już jesień )
Psalmów dziękczynnych
Za drogę ku Nirwanie

Deszcz nikomu nie czyta
(Chociaż to już jesień)
Smutnych wierszy
Pisanych kroplami łez

Tylko mateńka ziemia
Rozłożywszy ramiona
Niecierpliwie czeka 
Powrotu swojej własności

Na drzewie pozostał ślad
Miejsce dla nowonarodzenia
A liść otulony wiecznością
Z pokorą czeka kolejnej wiosny.

Paweł Karmazyn
Sól tylko

Czasami
wszystko wygląda jak pamięci ciąg
idzie przed siebie

niedługo
co jest teraz, nie będzie
tyle manuałów jak być
czytałem
zniechęcony straciłem ochotę
na życie

to ci - nieomylni autorzy
definiują wszystko co dobre/złe
scenariusze czarne/białe klucze

nauczyłem się przynosić swoją sól
aby dodać do każdej zdobytej porcji 
                                                       miodu

 Tłum. Anna, Tadeusz Karmazyn

Zofia Maria  
Smalewska
Śniłam

Pod obcym murem
na łodyżce zwiędnięty 
lniany kwiatek nieba
Skorupę ziemi oracz orał
inny też trudził się na polu
pod wieczór senne siano zwoził
w wierzeje snu otwarte 
wiatrem przemijania

Śniły mi się dłonie – dużo dłoni
zardzewiałych od pługa
szorstkich od cebra brony sierpa i siekiery
I szły z nimi zwierzęta
rozeszły się na mięso skórę białe kości
horyzont minął tabun koni

Szukałam w śnie dnia dzisiejszego
granicy – linii zła i dobra
podziału między żądłami 
pokrzyw i miodu
Kto cugle wiatru trzyma w dłoni
Zamiast odpowiedzi słońca promień
budząc mnie dotknął ciepło twarzy

 15 luty 2019

Aleksandra  
Borzęcka
* * *
Cień - negatyw człowieka
chowa wady
oczernia zalety
bez znaków szczególnych
brak tam myśli i marzeń 
nie patrzy ale śledzi każdy krok
żywy choć bez bicia serca
niemy świadek istnienia
nosi duszę

spontaniczny 
pełen tajemnic
jak ćma do światła 

Gdy znika
Gaśnie słońce 
Rozpływa się we mgle

Elżbieta Kruglik
* * *
kubek kawy
czy coś więcej
w udawanej ciszy
o poranku
koty też
chodzą na palcach
by nie spłoszyć
resztek snu
pod powieką
piasek
wtarte w skórę dni
beton
rośnie nad głową
strach
sączy się w nas
że dzisiaj znowu
nie zdążymy
żyć
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Kazimierz Babiński

Dla Güntera Grassa na 92. urodziny 

O morskim wątku w noweli 
„Kot i mysz” G. Grassa 
(Prawda i zmyślenie)

Nowela została wydana w  roku 1961  przez ofi-

cynę Luchterhand Literaturverlag, która zasłynęła 

w Europie z publikowania dzieł pisarzy postępowych o  le-

wicowych przekonaniach, do  których obok m. in. Christy 

Wolf, Claude`a Simona, Aleksandra Sołżenicyna, Pabla Neru-

dy, Hermanna Kanta, Anny Seghers, Williama Butlera Yeatsa, 

Michaiła Bułhakowa, zaliczano Güntera Grassa; Grass debiu-

tował w tym wydawnictwie w roku 1956 tomem poezji pt. 

Die Vorzüge der Windhühner, tam też został opublikowany 

Blaszany bębenek (1959) i Psie lata (1963). Jej polskie wydanie 

ukazało  się nakładem Spółdzielni Wydawniczej „Czytelnik” 

w roku 1963.

Nowela ma prostą, słabo rozwiniętą akcję (rzecz dzie-

je  się w  Wolnym Mieście Gdańsku przed i  podczas II woj-

ny światowej), gdyż jest bezpośrednią charakterystyką 

całościową jednej postaci, jej wielowymiarowym portretem 

stworzonym przez obserwatora-narratora o nazwisku Pilenz. 

Narrator opowiada o charyzmatycznym koledze Joachimie 

Mahlkem, gimnazjaliście „Conradinum”, znakomitym pły-

waku, zbieraczu osobliwości i  zarazem outsiderze. Przeło-

mowym momentem noweli jest kradzież przez Mahlkego 

Krzyża Żelaznego. Mahlke ukrywa się, następnie zostaje re-

legowany ze szkoły i zaciąga się do armii. Za zasługi na polu 

walki zostaje odznaczony Krzyżem Żelaznym. W czasie urlo-

pu spędzanego w Gdańsku dezerteruje i znika.

Jej tytuł jest dwuznaczny. Z jednej strony jest bezpośred-

nim odniesieniem do nadmiernie przerośniętej i wystającej 

chrząstki tarczowatej (krtani) przypominającej mysz, anato-

micznej aberracji Mahlkego i  związanego z  nią zdarzenia: 

podczas przerwy w meczu do bohatera leżącego na mura-

wie boiska szkolnego skrada  się kot i  atakuje krtań, czego 

świadkiem jest narrator. Z drugiej strony przywodzi na myśl 

grę w  kota i  mysz: Pilenz opowiadając o  koledze chce za-

trzymać czas i jak najwięcej zapamiętać, ale pamięć niczym 

szkic

Okładka do niemieckiego pierwszego wydania noweli
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mysz ucieka, kluczy, zwodzi, myli tropy, miesza zdarzenia, 

miejsca, daty i  postaci, których ewokacja mogłaby wiele 

wyjaśnić i uporządkować. Obrazy stają się z upływem cza-

su coraz mniej wyraziste. Nakładając się na siebie nabierają 

dwuznaczności i niejasnej symboliki. Są jak odbicie zwiercia-

dła w zwierciadle: coraz dalsze, mniejsze i mniej dokładne, 

więc Pilenz nie może zakończyć opowiadania. Z zamiarem 

ustalenia prawdy zaczyna intensywne poszukiwania Mahl-

kego penetrując m. in. miejsca dawnych wspólnych zabaw. 

Rozpytuje o niego nawet w cyrkach licząc, że ten występuje 

tam jako klaun. Te zabiegi są jednak bezskuteczne.

Głównym wątkiem noweli jest nie tylko odmienność, in-

ność, egzotyczność postaci Mahlkego, lecz przede wszyst-

kim inicjowane przezeń zdarzenia: szokujące, nierzadko 

niebezpieczne, naruszające ówczesne normy i  standardy 

zachowania, szargające świętości, przez co budzące podziw 

kolegów wychowywanych w tzw. pruskim drylu.

Jednym z  miejsc dających poczucie nieskrępowanej 

niczym wolności jest wystający z  wód Zatoki Gdańskiej 

(między Brzeźnem a  wejściem do  portu w  Gdańsku) wrak 

minowca. To  miejsce eskapad Mahlkego i  kolegów, jego 

sanktuarium i samotnia. Wrak jest ważnym składnikiem no-

weli poprzez ścisłe powiązanie z postacią Mahlkego. G. Grass 

podczas spotkania autorskiego w Gdańsku w dniu 4 czerw-

ca 1981 roku w Gdańsku powiedział: - Akcja „Kota i myszy” roz-

grywa się w większości na zatopionej u wejścia do Nowego Portu 

jednostce polskiej. Ponieważ wszyscy chłopcy w  moim wieku, 

także i  ja, „zarażeni" byliśmy wojskowością, znaliśmy wszystkie 

jednostki, nie  tylko polskie, ale  i  obce, rozpoznaliśmy, że  zato-

pioną jednostką jest stawiacz min Jaskółka1). Jednak Norbert 

Honsza w wywiadzie dla Dziennika Bałtyckiego wspomina, 

że pisarz w którymś z wywiadów przyznał, że nie opowiada 

dosłowności biograficznych. Nawet zadeklarował: „Ja kłamię 

jak z nut”. Bardzo dobrze, że to powiedział, bo pisarz ma prawo 

do imaginacji, do wymyślania, do fikcji literackiej2).

Jaka jest więc prawda o istnieniu wraku minowca i czy 

w  opisanym miejscu rzeczywiście osiadł na  mieliźnie jakiś 

okręt?

Zacznijmy od pierwszego. Narrator noweli nie jest pew-

ny identyfikacji jednostki, więc a  priori przyjmuje, że  cho-

dzi o wrak polskiego minowca klasy „czajka”, spuszczonego 

w Modlinie na wodę, w Gdyni wykończonego (…), który zatonął 

przed rokiem na  południowy wschód od  boi kierunkowej No-

wego Portu, a więc poza obrębem toru wodnego, nie hamując 

ruchu statków3).

Zgadzają  się tu  jednak jego dwie podstawowe ce-

chy: nazwa „Czajka” i  miejsce budowy: stocznia (rzeczna) 

w  Modlinie (lokalizacja Polskich Zakładów Inżynieryjnych); 

minowce, a właściwie małe trałowce, były wówczas na wy-

posażeniu Marynarki Wojennej RP. W latach 30. zbudowano 

6 takich jednostek, zwanych potocznie „ptaszkami”. Były to: 

Jaskółka, Mewa, Rybitwa, Czajka, Czapla i Żuraw. Tylko dwie 

z nich zostały zbudowane i zwodowane w Modlinie: wspo-

mniana Czajka i  Rybitwa, zaś pozostałe – w  Gdyni. Mewa, 

Jaskółka i Czapla zostały zatopione przez lotnictwo niemiec-

kie we wrześniu roku 1939 w portach wojennych Helu i Ja-

starni, Czajka została zezłomowana w roku 1977, zaś Żuraw 

po  ucieczce do  Szwecji powrócił do  kraju w  roku 1946, 

następnie pływał do roku 1981 i zatonął w Gdyni. Wrak wy-

dobyto i zezłomowano dopiero w roku 2005. Żaden z nich 

nie mógł być wrakiem minowca, o którym pisze Grass.

Przyjrzyjmy się teraz miejscu wskazanemu przez narra-

tora. Wskazówką jest boja kierunkowa Nowego Portu, tzw. 

wiecha (dzisiaj oznaczona na  mapach nawigacyjnych jako 

N9), która wówczas mogła znajdować się dokładnie na wy-

sokości główki nawigacyjnej4) do portu (vide: mapa akwe-

nu) od zachodniej strony toru wodnego tworząc razem z nią 

jego wrota, jednakże trudno doszukać  się jej na  dawnych 

mapach tej części akwenu. 

Dodatkową informacją pomocną w  ustaleniu miejsca 

jest podany przez narratora czas, w  jakim Mahlke przepły-

wał odcinek od  mola w  Brzeźnie lub kąpieliska do  wraku, 

który odpowiednio wynosił 25 min. lub 35 min. Zatem przy 

założeniu, że dobry pływak, a takim był Mahlke, jest w stanie 

pokonać w czasie godziny dystans ok. 2,5 km, wrak musiał 

znajdować się w odległości ok. 1100-1200 m od obu miejsc. 

Po  uwzględnieniu kolejnej wskazówki: kierunku południo-

wo-wschodniego od  boi, tym miejscem mógł być obszar 

ograniczony od  strony lądu barakami kwarantanny (vide 

mapa: Kranken-baracken Qurantäne-A.). Głębokość wody wy-

nosiła tam od 1,4 m do 1,7 m, następnie, w odległości mniej 

więcej 200  m od  brzegu zwiększała  się do  3  m. Minowce 

miały zanurzenie od 1,55 m do 1,7 m, więc wrak nie mógł 

tkwić poza tą granicą, bowiem Mahlke z ferajną urzędował 

na jego pokładzie.

Jest zatem mało prawdopodobne, aby minowiec 

w drodze do Gdyni płynąc po dobrze oznakowanym torze 

zszedł tak ostro z  wyznaczonego kursu (pod  kątem pra-

wie 45O stopni) i utknął na tym zdradliwym i wyłączonym 

z żeglugi, martwym akwenie. Z kręgu podejrzeń trzeba też 

wykluczyć inne jednostki, może poza płaskodennymi. Naj-

bliższa przystań o  odpowiedniej głębokości (3,5  m) po  tej 

stronie toru wodnego znajdowała  się przy głowicy mola 

w  Brzeźnie mającego od  linii brzegowej do  tego miej-

sca długość ok. 150 m, a więc była poza przybrzeżną pły-

cizną, co  umożliwiało cumowanie różnym jednostkom, 
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głównie statkom wycieczkowym. Firmy i  ich przedstawi-

cielstwa mające siedziby, składy i magazyny na zachodniej 

pierzei od wejścia do portu też nie korzystały z otwartego 

morza ze względu na brak przy brzegu odpowiedniej infra-

struktury, lecz wyłącznie z przyległego basenu portowego 

mającego głębokość od 8 do ponad 9 m.

W  tym stanie rzeczy trzeba przyjąć z  dużą dozą pew-

ności, że wrak jest wytworem wyobraźni pisarza. Przypusz-

czalnie inspiracją do  stworzenia tego wątku były 2  wraki 

przy plaży w Brzeźnie, które G. Grass mógł widzieć i oglądać 

podczas wizyty w  Gdańsku w  roku 1958. Na  internetowej 

stronie wikimapa.org znajdziemy wpis sugerujący, że  jed-

nym z nich był prawdopodobnie kadłub ukończonego w 70% 

torpedowca typu "41" o oznaczeniu T-40, holowanego ze stocz-

ni Schichaua w Elblągu i porzuconego w tym miejscu (współ-

rzędne 54°24'51"N 18°37'27"E) w dniu 23 marca 1945, z kolei 

na stronie www.forum.dawnygdansk, że był to tzw. okręt cel 

Marynarki Wojennej.

 Drugim wrakiem, znajdującym  się bliżej mola była 

mniejsza, niezidentyfikowana jednostka, której resztki od-

kryto na początku lat 90. podczas budowy nowego mola.

Przypisy 
1) R. Ciemiński, I szukam ziemi Polaków, Warszawa 1989, s. 152.
2) G. Grass, Chcę być pochowany z workiem orzechów, rozmowa przeprowadzona przez Jarosława Zalesińskiego, w: „Dziennik Bałtycki” 2015, nr 89, 

ss. 14-15.
3) G. Grass, Kot i mysz, Gdańsk 1982, s. 6.
4) Główka nawigacyjna (kształtem przypominająca latarnię morską) pochodząca z roku 1843 została usunięta w roku 2012 przez Urząd Morski 

ze względu na zły stan techniczny i zastąpiona nową; latarnia zielona stała po zachodniej stronie wejścia do portu i z tego samego powodu 
również została zlikwidowana w roku 2012.

Mapa sztabowa 1:15 000 pobrzeża Bałtyku z wejściem 
do portu (1909); po lewej - zaznaczone: Strandhalle 
(hala plażowa), Kurhaus (dom kuracyjny), molo 
i łazienki w Brzeźnie. Po prawej - wejście do portu 
z główką nawigacyjną oznaczoną kolorem czerwonym 
i literami F.r.).

Źródło: wikimedia.orgwikiFileDie_Weichsel_von_
Neufahrwasser_bis_Danzig_1909.JPG.
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Wrocławska filia Akademii Sztuki Teatralnej w Krakowie „Brak 
sensu, żyrafa, aniołek i stołek”

Festiwalowa widownia

Uliczny Teatr Marionetkowy „Studio Kompliment”, „Puszysty show”, Ukraina 

3. festiwal objazdowych 
teatrów lalkowych młodego 
widza FOTEL - Juszkowo 
23-25 sierpnia 2019

fot. Aleksander Domański

Teatr Lalek „Igraszka”, „Złote jajko”, Polska

Teatr des Lachnes, „Wilk i siedem koźlątek, czyli 
sprawa dla pana K.”, Niemcy 

NARODOWE 

CENTRUM 

KULTURY 

Dofinansowano ze środków 
Narodowego Centrum Kultury 
w ramach programu 
,,Kultura - Interwencje 2019" 
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Teatr „Qfer”, „Oj Boli”, Polska 

Lwowski Teatr 
Akademicki 
„I ludzie, i lalki”, 
„U słoneczka 
w gościach”, 
Ukraina 

Gazeta festiwalowa Akademia Montessori, warsztaty „Baśniowe stwory”, Polska

Wędrowny Teatr Lalek „Małe Mi”, „Igraszki z dropsem”, Polska Teatr „Pod Orzełkiem”, „Czarne i białe”, Polska  
- 25-lecie pracy aktorskiej Mariusza Orzełka 

Teatr Marionetkowy „Studio Kompliment”, 
„Zabawne retro”, Ukraina

Teatr Davida Zuazoli, „Gra czasu”, 
Hiszpania 

Teatr Falkoshow „Zaułek animacji 
Lanckorona”, iluzja marionetki, Polska 

fot. Patryk Włoch
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recenzja

Halina Goral-Rybkowska

Poetycki dwugłos

Właśnie ukazał  się tomik poetycki „Pajęczyny pamięci”, 

będący dziełem dwóch twórców - Tadeusza Jałoszyńskiego 

i Marka Boruca. Zawiera on sześćdziesiąt utworów o zróżni-

cowanej tematyce. T. Jałoszyński jest już znanym poetą, jest 

to jego druga książka. M. Boruc pisze od wielu lat, ale ten to-

mik jest jego debiutem. W tomiku znajdą się również obrazy 

malarzy, członków Grupy twórczej „Tworzy się-kreatywnie” 

i Uniwersytetu III Wieku w Pruszczu Gdańskim oraz Stowarzy-

szenia Twórców „Przystanek Sztuka” w Straszynie. 

Należy z  satysfakcją stwierdzić, że  warsztat poetycki Ja-

łoszyńskiego jest coraz bardziej doskonały, co  spotyka  się 

z uznaniem czytelników. Ostatnie jego utwory to typowe liry-

ki o  strukturze wiersza białego, bezrymowego, ale  z  wyraź-

ną rytmicznością. Cykl utworów otwiera wiersz „Zderzenie 

z  ciszą „. Wkomponowanie tego utworu w  całość nie  jest 

przypadkowe ze względu na motyw ciszy, która jest kluczo-

wą metaforą występującą we wszystkich wierszach; jest też 

preludium do rozwiniętego w pozostałych utworach innego 

motywu o poetyckim określeniu - przemijania. Cisza to mo-

ment słuchania własnych myśli, to rozmowa ze sobą, to snu-

cie wspomnień. Ale prawdziwą chwilę odosobnienia stwarza 

Natura - klimat gór, widok niedostępnych szczytów, poczucie 

małości przy potędze przyrody a także skalisty brzeg morza, 

szum fal czy spacer po  molo. Motyw przemijającego czasu 

przewija się przez cały zbiorek i jest pretekstem do podsumo-

wań życia i do własnych rozliczeń.

I oto dojrzały mężczyzna, świadomy faktu, że życie ludz-

kie w naturalny sposób przebiega w czasie, że jest to nieod-

wracalne jak i zmiany z tym związane, mówi o swoim życiu: 

„Znalazłem się / W zakręcie mijającego czasu / Było tak jakbym 

/ Zderzył się z ciszą / [z „Zderzenie z ciszą”]. Rozmowa ze sobą 

przywołuje wydarzenia przyjemne i  te, których nie  po-

wtórzyłby: „[...] Uśmiecham  się / Żałuję wielu rzeczy / Nie  ża-

łuję chorału głosów / Łakomie proszę o  usta” [z  „Usta”]. Chorał 

to nie wzniosła pieśń liturgiczna a twórczość poety, to  jego 

wiersze, to jego dorobek poetycki. 

Jednakże prawdziwie nostalgiczny ton utworów i świadec-

two własnej wrażliwości T. Jałoszyński wyraził w Rapsodach. 

Jest ich sześć, niektóre opatrzone mottami. To wiersze o pod-

niosłym nastroju sławiące osobę, której nie ma wśród żywych. 

„[...] Znów cisza nastała / Zadumały  się moje myśli omszałe / 

Zmącone pajęczyną zdarzeń / - Kryształem posypały  się wspo-

mnienia /” [z „Zderzenie z ciszą”]. Siedzący na nadmorskiej ska-

le samotny mężczyzna błądzi myślami między jawą a snem, 

przywołuje  zmarłą, która wkracza w  jego  rzeczywisty świat 

i, „Oglądamy zdjęcia w albumie / jesteś dzisiaj z nami / Przyszłaś 

niespostrzeżenie / siadłaś na  swoim krześle przy oknie / Znów 

dom zajaśniał ciepłem / [z  „Mówię do  twojej fotografii”]. Za-

ciera się granica między światem żywych i zmarłych. Podmiot 

liryczny zaczyna podkreślać bliskość relacji z tą osobą. „Usia-

dłem koło Ciebie / Tak jak zawsze bywało / Niby tak daleko a tak 

blisko / [tamże]. We  wspomnieniach jawi się  kobieta, która 

była „[...] pięknem na ziemi a, która zgasła [...] jak błędny ognik [...]” 

i rozwiała się [...] jak opary mgły o brzasku [...]. Podmiot liryczny 

cierpi, jest osamotniony; zostało „[...] puste mieszkanie / Stało się 

obce - bez duszy / Jakby spadł deszcz ciemności / [...]” a stało się 

to tak nagle, że /Nikt nie zdobył się na sprzeciw / [...] Miałaś tylko 

czterdzieści pięć lat „/ [tamże].

Wspomnieniowy i  refleksyjny  charakter wierszy T. Jało-

szyńskiego  jest cechą całego zbiorku. Posiada go „Psalm” 

z mottem „Oby ukazał się dzień / A cienie przeminęły” i „Elegia” 

w  tonie smutnego rozważania nad kruchością życia. Warto 

również prześledzić rozbudowane metafory, a  szczególnie 

te, które wyrażają piękno ukochanej osoby  i ból po  jej stra-

cie. Myślę, że przesłanie jest czytelne - tylko uczucie prawdzi-

wej miłości daje sens naszemu życiu.

Marek Boruc debiutuje zbiorkiem, w którym znajdzie się 

jego 30  wybranych utworów z  bogatego poetyckiego do-

robku. Są to utwory o różnorodnej tematyce: większość bajek, 

fraszka i kilka wierszy o tematyce patriotycznej. 

Poeta nie  eksperymentuje  z  formą wiersza. Pozostaje 

wierny tradycyjnej poetyce;  wiersze budowane są ze  zwro-

tek, refrenów, posiadają rymy częstochowskie  z  różnorodną 

przestrzenią rymowaną. Odbiorcą jest czytelnik modelowy, 

czyli wiarygodny, niemający charakteru jednowymiarowego. 

Czyta je zarówno dorosła osoba jak i dzieci. Urok tego rodzaju 
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twórczości tkwi w czytelności i klarowności treści, które osią-

ga dzięki bogactwu środków artystycznych, a  szczególnie 

występujących  w  bajkach. Poeta stara  się uchwycić piękno 

otaczającej przyrody i klimat, w którym żyje człowiek, ponie-

waż jest oczarowany przyrodą i wydarzeniami, które rozgry-

wają się w jej tle. Najczęściej personifikacje użyte w bajkach 

skrywają prześmiewcze charaktery ludzi ze  świata polityki 

czy systemy społeczne. Wyrażają one nie tylko ironię i kryty-

kę, ale  są pierwiastkiem dydaktycznym przesyłanym czytel-

nikowi. „... Lawirant tylko, po  tęgiej Zimie /Wielkości Pietruszki / 

Rozgłasza w  Gminie /I  póki żyje to  nic nie  zginie” / [z  Bajka CV 

Włoszczyzna]. Urokliwą puentą kończy utwór, sugerując 

nie tylko refleksję, ale i rozbawienie odbiorcy: „Już za niedługo 

/Bedę Premierem /Dzisiaj Selerem, / Stwierdził z westchnieniem / 

„ [tamże]

Godnym pochylenia się jest treścią niezwykle patriotycz-

nego utworu jest wiersz „Katyń”. W apostrofie do poległego 

żołnierza podmiot liryczny przejmująco wyraża protest prze-

ciwko łamaniu Międzynarodowej Konwencji Genewskiej, 

która zabrania mordu na  jeńcach wojennych. W  Katyniu 

nie  tylko złamano międzynarodowe ustalenia, ale  zbrukano 

mundur i honor żołnierza; „Poległy Żołnierzu / Wieść okrutna się 

niesie / Że nie jesteś człowiekiem /Gdyż zamordowano Cię w lesie 

/ [z „Katyń”]. Cały wiersz utrzymany jest w podniosłym nastro-

ju, wyrażając bunt przeciwko ludobójstwu i przemocy.

Jest jeszcze inny utwór Marka Boruca. Nosi tytuł „List 

do Barona de Coubertina”. Adresatem jest francuski pedagog, 

historyk żyjący w latach 1863-1937. Był on inicjatorem nowo-

żytnych igrzysk olimpijskich. Głosił hasło, że zawody sportowe 

winny zastępować wojny i konflikty, a młodzież całego świata 

zamiast walczyć na frontach wojennych powinna mierzyć siły 

na  stadionach. Od  1896  roku igrzyskom olimpijskim towa-

rzyszy hasło w  języku łacińskim: Citius -Altius-Fortius - czyli: 

szybciej, wyżej, silniej. Odnosi się to nie tylko do sprawności 

fizycznej, ale i do wartości moralnych, bo sport jest pięknem 

i dobrem. 

Polecam wiersze z  tomiku poetyckiego „Pajęczyny pa-

mięci” Marka Boruca i Tadeusza Jałoszyńskiego.

Adrianna Bielińska „Meduzy”, olej na płótnie

Maria Chmiel „Dynie”, olej na płótnie

Jolanta Lassak-Szymerska „Akordeonista”, olej
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Tadeusz Wojewódzki 

Oj tam, oj tam….

Sprawa pozornie prosta jest, wręcz banalna. Co  się sta-

ło? Otóż na  jednej z  grup poetyckich, których teraz w  sieci 

jest sporo – ogłoszono konkurs na wiersz. Podano warunki. 

Uczestnicy przesłali swoje prace, a jury – w osobie założyciela 

grupy – ogłosiło wyniki. Okazało się wówczas, że nagrodzo-

ny wiersz nie  spełniał wymogów konkursu. Inne spełniały, 

ale nie wygrały. Twórcy podnieśli larum. Odpowiedź jury, była 

krótka: „OJ TAM, OJ TAM”.

Opowieści to jednak nie koniec, gdyż jedna z uczestniczek 

zażądała wprost wyjaśnienia, dlaczego w trakcie trwania kon-

kursu zmieniono reguły oceny tekstów. W efekcie pojawił się 

ze  strony jurora stosunkowo obszerny komentarz, którego 

sens sprowadzał się do zarzutu podstawionego uczestniczce, 

że robi widły z igły, widzi problem tam, gdzie go nie ma, psuje 

atmosferę w zespole i że w sumie nie wiadomo, o co jej chodzi 

i kto za tym wszystkim stoi. Był też w komentarzu wątek me-

rytoryczny odwołujący się do tego, że w czasach gdy jest roz-

dział państwa od kościoła, a w urzędach wiszą krzyże itp., gdy 

z konstytucją dzieje się to, co się dzieje itd. – robienie awantury 

o  taki drobiazg – jest przejawem wyjątkowej małostkowości 

i złej woli.

Incydent, jakich wokół nas tysiące. Znajomi narzekają 

ostatnio /poza polityką/ najczęściej na budowlańców. Robo-

ty mają dużo, fachowców jest mało, więc umowa – umową, 

a wielu robi „jak im wygodniej” lub „jak im wyjdzie”, a kiedy 

wraca się do umowy ”jak miało być”, pojawia się „oj tam, oj 

tam”.

Jak reagujemy na takie sytuacje? Nerwowo. Czasami na-

wet bardzo. Coraz też częściej mówimy o ludziach, jacy to oni 

są i o świecie – generalnie, że schodzi na psy. Jesteśmy rozgo-

ryczeni, źli, agresywni. Jak każdy nabity w butelkę.

 Z  diagnozy, że  nabijanych jest więcej niż nabijających 

- trudno czerpać garściami optymizm. A  bez niego - w  co-

dzienności – ani rusz… Jak wobec tego sobie radzić, co robić, 

jak się zachowywać? 

Pokolenie ze  słuchawkami na  uszach ma wypracowaną 

formułę uczestnictwa w życiu społecznym: udaje, że niczego 

nie widzi, w nic się nie wtrąca, pilnuje swego i siedzi w sieci. 

Co jednak z tymi, którzy – jak nie powiedzą – to nie są sobą? 

Nie nakażesz takim milczeć.

Można i trzeba mówić o tym, co jest nie tak. O tym - jak 

być powinno. Trzeba, gdyż inaczej codzienność zmieni  się 

nam w jeszcze większe piekło niż jest? Brak reakcji, protestu, 

oporu – rozzuchwala cwaniaków, przestępców i zwyczajnych 

idiotów. Tutaj nie ma wyboru. Ale równie ważne -jak to, że się 

mówi – istotne jest - jak się to robi. Nie chodzi przy tym tylko 

o samą formę, ale głównie o merytoryczną treść. 

 Mówienie o  tym, co  jest nie  tak, czyli o  naszych pro-

blemach nie powinno zawierać epitetów. A z reguły to wła-

śnie one służą do  okraszania ludzi. Mówiąc o  problemach 

– nie atakujmy ludzi, ale zjawisko. Zamiast mówić o idiotach, 

kretynach, imbecylkach – zacznij mówić o syndromie OJ TAM 

– OJ TAM. Sens syndromu jest taki, że  co  innego mówimy, 

a co innego robimy. Uwagi zainteresowanych takim stanem 

rzeczy, sygnalizujących, że coś jest nie tak – kwitujemy formu-

łą „Oj tam, oj tam”. Intencją tej formułki jest obniżenie rangi 

problemu. W rzeczy samej robi się jednak durnia z adwersa-

rza. Skoro widzi problem tam, gdzie go nie ma…

Nazywając ludzi idiotami uzyskujemy - dla siebie - efekt 

emocjonalny wyładowania  się na  pierwszych lepszych, za-

zwyczaj Bogu ducha winnych ludziach i wywołujemy w nich 

reakcję obronną. Choć mogą myśleć tak samo, jak my, będą 

atakowali nas, a nie tych, którzy doprowadzili nas do wście-

kłości, a ich być może wcześniej jeszcze – do furii. Nazywając 

ludzi idiotami itp. zamiast sprzymierzeńców, robimy sobie 

wrogów i pozostajemy w złej wierze o ludziach.

Natomiast pisząc czy mówiąc głośno, nawet w  swoich 

środowisku pracy - o syndromie OJ TAM – OJ TAM, zwraca-

my uwagę na zjawisko. A warto, gdyż syndrom OJ TAM, OJ 

–TAM osadzony jest w  obyczajowej swojskości, konwencji 

uspokajającej troski, ale  dotyczy fundamentu naszej rzeczy-

wistości. Jedynego pomostu, jaki możemy zbudować między 

teraźniejszością, a  przyszłością: jest nim umowa o  kształcie 

tej przyszłości. Życie i  tak zrobi swoje, żeby nam pomieszać 

szyki, ale  jeśli dodatkowo jeszcze nie  będziemy trzymali  się 

warunków umowy, to powstanie pełne wariatkowo. Dlatego 

felieton
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dotrzymywanie warunków umowy nie jest przejawem zbęd-

nego formalizmu, ale warunkiem normalności.

Syndrom OJ TAM, OJ –TAM jest sam w  sobie sympa-

tyczny. Pokazuje nam, że nic nie jest przesądzone do końca, 

że  nie  należy rzeczywistości traktować ani zbyt poważnie, 

ani przejmować się nią ponad potrzebę itd. Kontekst fantazji 

ułańskiej i twórczego ducha zawsze jest poręczny w procesie 

wyjaśnień i tłumaczeń głębszego sensu obecności tego syn-

dromu w naszej, polskiej rzeczywistości.

Negatywne konsekwencje są natomiast takie, że  w  re-

aliach opanowanych przez syndrom OJ TAM -OJ TAM nikogo 

i  niczego nie  można traktować poważnie. Konwencja tego 

syndromu, to  opowiadanie o  zielonych ludzikach na  Kry-

mie. Natchnieniu jury. Nadprzyrodzonych możliwościach ciał 

kolegialnych orzekających w  sprawach ostatecznych, czy 

zbawicielach narodów…

Rzeczywistość budowana na syndromie OJ TAM – OJ TAM 

przyjazna jest dla ustalających reguły i rozliczających się z ich 

przestrzegania. Dla całej reszty, to zwyczajny dom wariatów, 

życie w rozdwojonej jaźni.

Przyjmując zaproponowaną tutaj formułę pisania i  mó-

wienia o naszej, polskiej rzeczywistości– nie tylko sami wię-

cej rozumiemy – ale  pokazujemy także innym, że  można 

mówić o naszych najważniejszych sprawach bez nienawiści, 

dzielenia ludzi, bez epitetów i  zbędnych emocji. Na  drodze 

ku NORMALNOŚCI.

Paweł Modrzejewski „Jesienny poranek w nadmorskich lasach”, 
impasto olejem na desce

Eliza Piechnik „Bez ciebie”, olej na płycie

Renata Szponer „Zima”, olej na płótnie

Vasyl Netsko „Słodki grzech. Ewa”, technika autorska, olej, 
akryl na płótnie
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Agnieszka Ciesielska

Włóczęga

Moja włóczęga poza granicami wielowiekowego księstwa 

Mieszka I, obchodziła swoje 14-te urodziny. Nie  spiesząc się, zbli-

żałam się do nadąsanej 40- tki wystrojonej w za duży jak dla mnie 

garnitur i mdlejące na płaskich jak deska do prasowania biodrach, 

spodniach wyprasowanych wzorowo na  kant. Chłopięca sylwet-

ka, obiekt idololatrii projektantów mody XXI wieku, chlubiąca  się 

obecnością piersi wielkości dwóch sadzonych jaj, nie urzekłaby a ra-

czej zniesmaczyła zwolennika kobiecych krągłości. Bez wątpienia, 

Rubens nie  podjąłby  się sportretowania mojej wątłej kobiecości. 

W przeciwieństwie do flamandzkiego mistrza. Egon Schiele z zain-

teresowaniem i wyostrzoną uwagą przestudiowałby moją nagość 

pod lupą swojego geniuszu.

Początki mojego emigracyjnego spaceru sięgają pierwszych 

lat XXI-ego wieku i  jego krótkiego, bo zakłóconego przez techno-

logiczne wynalazki, dzieciństwa. Niewątpliwie, debiut telefonu ko-

mórkowego zainicjował niebagatelny przewrót w spokojnym życiu 

banalnego aparatu z tarczą numerową. 

Przy pierwszym kontakcie z telefonem niewymagającym obec-

ności kabla a mimo to zdolnym zagłuszyć dramatyczną tyradę Ham-

leta w Teatrze Powszechnym, nie sądziłam, że aktorski performens 

komórki przypominający żabi rechot podbije serca małych i dużych 

widzów. I tak rzeczywiście kilka lat później, jego swawolne kumka-

nie w  czeluściach damskich torebek lub kieszeniach panów klasy 

średniej i tych z dyplomatycznym immunitetem, nie dziwiło nikogo 

wpisując się w repertuar kakofonicznej orkiestry nowej ery. Stroniąc 

od telefonicznych mutantów, studiowałam francuską literaturę, re-

gularnie odwiedzałam babcię i  dziadka mieszkających po  drugiej 

stronie miasta,  z  pasją ćwiczyłam technikę tańca współczesnego 

i  razem z  mamą, z  wypiekiem podekscytowania, czerwonym fla-

mastrem zakreślałyśmy w rubryce ogłoszeń „Dziennika Bałtyckiego” 

informacje o  potencjalnych lekcjach i  warsztatach z  trójmiejskimi 

tancerzami o międzynarodowym rozgłosie.

Moje kłopoty z akceptacją technologicznego postępu wynika-

ły być może z nostalgii jaką pozostawiły wspomnienia z początku 

lat 80-tych. Łatwiej było mi uwierzyć w  istnienie Mikołaja, w  lata-

jącego słonia Dumbo czy w  magię pocałunku aniżeli w  niepraw-

dopodobne możliwości wirtualnego świata i  w  jego perwersyjne 

upodobania.

Jako czteroletni bąbel dałam  się przekonać rodzicielskim żar-

tom o druzgocącej konsekwencji połknięcia pestki czereśni. Z moim 

bliźniakiem pożerałyśmy warzywa i  owoce ze  skórką nie  bacząc 

na ich wnętrzności uważane przez niektórych za niejadalne. Niczym 

odkurzacz pochłaniałyśmy surowe sople rzodkiewek, czarną rzepę, 

seledynowe głowy kalarepy i soczyste serca kapusty znane jako głą-

by. Po owocowo-warzywnej uczcie nie zostawało nic z wyjątkiem 

ogonków i  pestek węgierskich śliwek przerastających objętością 

i rozmiarem pestki kulistych owoców czereśni znanej w działkowym 

żargonie jako ptasia wiśnia. Łakome wypełniałyśmy brzuchy ich so-

czystym miąższem. Od czasu do czasu nieokiełznany apetyt zapo-

minał o ich twardym wnętrzu wielkości groszku, jaki lądował na dnie 

spuchniętego od obżarstwa brzucha. 

-Tato, tato, połknęłam pestkę!!! - krzyczała przerażona starsza 

o 2  lata siostra, jakiej kilka lat później wspólnie z moim genetycz-

nym sobowtórem nadałyśmy pseudonim Wiewióra. Jej krągła 

buzia, obsypana piegami jak sala balowa w  sylwestrową noc po-

marańczowym confetti, bladła pokrywając się kolorem kredowych 

klifów w Dover. 

- Połknęłaś pestkę?! - pytał z niedowierzaniem rozbawiony te-

atralnym strachem córki Ernesto. Nie przejmuj się, być może wyro-

śnie z niej dorodne drzewo czereśniowe.

- Naprawdę? - z  niedowierzaniem i  z  bezbłędną synchroni-

zacją, wycedziły chórem bąble czyli ja i  młodsza o  5  minut moja 

siostra bliźniaczka. Trixie zachichotała jak zwykł to  czynić Muttley, 

pies Dick’a Dastardly’ego z amerykańskiej kreskówki znanej polskim 

maluchom pod przewrotnym tytułem Wredniak i Bałwan w swych 

latających maszynach. 

Z  buzią umorusaną od  bordowego soku przypominałam 

wnuczkę Draculi po  rutynowej wizycie w  banku krwi. Trupio bla-

da, z rozhulaną wyobraźnią 4-latka, dałam się uwieść szalonej wizji, 

w jakiej dziesiątki połkniętych przypadkowo pestek zapuszczało ko-

rzenie zamieniając mój układ pokarmowy w czereśniowy sad.

Z dyplomem nauczyciela języka francuskiego, bez cienia pasji 

do wyuczonego w przeciągu 3  lat zawodu, udałam się do Paryża 

na ciąg dalszy żmudnej edukacji w uczelnianych klasach uniwersy-

tetu Paris 8. Z cherlawą motywacją wślizgnęłam się we francuski sys-

tem nauczania i  administracyjny labirynt obmyślony przez bandę 

proza
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skorumpowanych szowinistycznych urzędników o  oddechu zdol-

nym przyprawić o olfaktoryczny orgazm 90-letniego Mikiego. Mój 

doświadczony nos w  chłodnym „bonjour” funkcjonariusza wyczu-

wał obecność szlachetnych pleśni Penicillium roqueforti, owczego 

mleka i słodkiego Sauternes. 

Jako członek Unii Europejskiej, po  dwóch latach regularnego 

meldowania się na posterunku policji z kartą pobytu wymagającą 

chronicznej aktualizacji, zostałam zwolniona z  obowiązku posia-

dania tymczasowego pozwolenia na  pobyt a  co  za tym idzie za-

bawy w rozszyfrowywanie serowych upodobań moich biurowych 

rozmówców. Z dyplomem magistra w kieszeni wkraczałam w erę 

zezowatej dorosłości. 

W kilka tygodni wyuczyłam się profesji kelnerki. Poprzez wzo-

rowe naśladownictwo doświadczonych kolegów,  początkowo 

koślawa improwizacja w fachu, migiem nabrała wdzięku i stała się 

pozorną, bo pełną niespodzianek rutyną. Pomimo powtarzalności 

czynności przypisanej mojej kelnerskiej misji, bohaterowie każde-

go serwisu zmieniali się jak pacjenci doktora Ross ‘a w serialu „Ostry 

Dyżur”. 

Chambre de bonne, czyli pokój służącej był dziuplą o powierzch-

ni 9 metrów kwadratowych usytuowany najczęściej burżuazyjnych 

kamienic, w ich tylnej sekretnej części, gdzie rodowity Francuz zaglą-

dał rzadko a jeśli już, to wpadał tam z rumorem, po kilku kieliszkach 

absyntu, wyśpiewując wulgarne serenady pod adresem alkoholo-

wej muzy znanej w barowym kręgu, jako Zielona Wróżka. W pokoju 

na poddaszu królowało jednoosobowe łóżko, dwudrzwiowa szafa 

i biurko. Obok umywalki, w kącie stał ludzkich rozmiarów prysznic. 

Mieszkańcy ostatniego piętra dzielili zachrypniętą toaletę mieszczą-

cą się w korytarzu z wątpliwą dyskrecją. Wiek i  stan zdrowia loka-

torów był bowiem różnorodny i niestały, jak ich humory i  jelitowe 

kaprysy po weekendowej libacji.

Przeprowadzka do kawalerki z osobistą łazienką i toaletą przy-

padła na paryskie lato numer 2. Mój nowy apartament liczył 17 me-

trów kwadratowych chełpił się przepastnym balkonem z widokiem 

na zaczarowany ogród. Rok później, kuchnia w postaci elektrycznej 

kuchenki zainstalowanej w szafie, zmieniła lokalizację i przeniosła się 

do salonu na trzęsący się ze starości kredens z  inicjatywy mojego 

kochanka. Był doskonałym kucharzem a brak przestrzeni do kulinar-

nych popisów wystawiał jego talent na nowe próby i eksperymenty, 

które podejmował radośnie zaskakując nasze wygłodniałe brzuchy 

wyśmienitym smakiem swoich gastronomicznych wynalazków. 

Gotowanie w salonie, chociażby jajek, było dużo przyjemniejsze niż 

to w ciasnym przedpokoju między zamkniętymi drzwiami mieszka-

nia a otwartymi drzwiami szafy. 

Po ponad rocznym zamieszkiwaniu klitki służącej, uchodzącej 

w paryskich realiach za mieszkanie, w nowym lokum miałam wraże-

nie, że baraszkuję po książęcej komnacie. Wkrótce mój włoski amant 

zainstalował  się u  mnie na  czas nieokreślony. Mimo że  nasz duet 

nie wpisywał się w rubrykę książkowego zakochania, uchodziliśmy 

za parę. 

Byliśmy dwoma indywidualnościami nieprzywiązującymi wagi 

do słownikowej definicji miłości i jej synonimów. Od czasu do czasu, 

łapaliśmy się za rękę, regularnie eksplorowaliśmy naszą nagość kar-

miąc się nawzajem soczystą rozkoszą niepohamowanego pożąda-

nia. Papieros z dodatkiem konopi, gwarantował noce pełne czułości 

i ekstatycznego dialogu wilgotnych ciał sklejonych w jednolitą po-

mrukującą całość. Zespoleni w elastycznym uścisku jak zagniecione 

ciasto na makaron przed rozwałkowaniem, osiągaliśmy stan błogo-

stanu adekwatny do orgazmistycznej lewitacji, do jakiej osiągnięcia 

zachęcała zblazowanych kochanków grecka Hedone. 

W  międzyczasie, standardowy model telefonu komórkowe-

go po  licznych interwencjach na  oddziale chirurgii estetycznej, 

pod wyspecjalizowanym okiem doktorów inżynierii, stracił na wa-

dze, wysubtelniał i uzależnił od dotyku ze szczególnym upodoba-

niem dla digitus secundus czyli palca wskazującego. Internet i laptop 

nie były już wyznacznikiem luksusu a stanowiły jeden z podstawo-

wych przedmiotów wyposażenia domu jak łóżko, stół czy muszla 

klozetowa. Lekceważąc technologiczne trendy, używałam proto-

typu Nokii, obiektu szczeniackiego pożądania początku XXI wieku, 

ignorując nowatorstwo androidów i  ich taktylnych kumpli z  mafii 

Samsunga czy smartfonów Apple.

Kilka miesięcy przed 10-tymi urodzinami mojego bycia w Pary-

żu, spakowałam walizki i udałam się do Brukseli. Trudności w zna-

lezieniu przyzwoitego lokum w  przystępnej cenie, 40-minutowy 

maraton rowerem z 14-tej do 17-tej dzielnicy i 40 minut pedałowa-

nia z powrotem czyli z eleganckiej restauracji do ciasnej książęcej 

komnaty wpłynęły na decyzję opuszczenia miasta miłości. Europej-

ska stolica tańca nie obiecywała niczego, jednak wybudzone z głę-

bokiego snu wspomnienie i potrzeba cielesnej ekspresji zaciągnęły 

mnie, nie bacząc na torturujące mnie wątpliwości, do źródła dawnej 

pasji, którą zdecydowałam odkurzyć. Zardzewiałe mięśnie i  stawy 

potrzebowały czasu, żeby odzyskać dawną gibkość i finezję. 

Nieumiejętność znalezienia sobie wygodnego miejsca we fran-

cuskiej codzienności, w jakiej to pluskałam się niczym początkujący 

pływak w brodziku, przyprawiła mnie o frustrację. Powrót do sztuki 

tańca ocalił mnie przed zbliżającą się w czerwonych butach wiedź-

mą autodestrukcji. W  Paryżu wychodziłyśmy niekiedy na  lampkę 

bordowego wina i  papierosa. Przed wyjściem, pudrem w  kremie, 

z  wprawą maskowałam moje siniaki nabite  pięścią depresyjnej 

melancholii. W  Belgii bywałam rzadko. Zazwyczaj wpadałam bez 

zapowiedzi. Połykałam małą czarną i  znikałam w  chmurze dymu 

niedopalonego Marlboro dogorywającego na krawędzi kawiarnia-

nej popielniczki. 

Od rozstania z włoskim amantem, minęło 9 miesięcy. Antypa-

tyczna czarownica w  lakierowanych kaloszach, co  noc, całowała 

mnie na dobranoc wbijając przekrwione od nadmiernego palenia 
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marihuany, wyłupiaste oko, w  moje omdlałe z  niedoboru seksu-

alnych uciech ciało. Pomimo wyraźnie zarysowanej muskulatury, 

przypominałam zwiędnięty seler naciowy, który z braku jakiegokol-

wiek zainteresowania dogorywał w lodówce. 

Zbliżała  się wiosna. Miejsce sparaliżowanej upadkiem z  te-

atralnej alkowy Nokii, zajął Samsung z  otwieraną klapą. Czarne 

myśli deptały mi po piętach, więc ubierałam je w kolorowe lumpy 

z ciucholandu przyprawiając je o nieśmiały rumieniec zażenowania. 

Piłam wiśniowe piwo «  kriek  » i  gdybałam nad moim brukselskim 

losem otulonym filcowym płaszczem osamotnienia. Temperatura 

podskakiwała jak wytrenowana pchła pobudzona żuciem liścia kra-

snodrzewu pospolitego, czyli koki. Byłam gotowa wcisnąć zimowe 

okrycie do  szafy i przyodziać lekkie palto,  aby na nowo wyruszyć 

w  drogę ku  nowym doznaniom upajającej rozkoszy, porzucając 

przygnębiający autoerotyzm na rzecz sprośnych swawoli we dwoje. 

Dzwonek telefonu zakłócił medytacyjną ciszę i refleksję przy piwie.

Dzwonił mój ex-kochanek. W kilka minut zdał mi relację o nie-

fortunnym przebiegu swojej kariery w  Ameryce, jak pierwszokla-

sista zwykł opowiadać swój pierwszy dzień w  szkole. Monolog 

w słuchawce był spójny jak dobrze napisany tekst. Imitując formę 

szkolnego wypracowania, posiadał krótki wstęp, rozwinięcie i  za-

kończenie. Z  uwagą wysłuchałam raportu z  jego emigracyjnych 

przygód, résumé o dylematach egzystencjonalnych i uzasadnioną, 

bo dyktowaną zakochaniem chęć powrotu do Europy. 

- A co u Ciebie? - zapytał łagodnie.

- W porządku - odpowiedziałam lakonicznie, przełykając z nie-

smakiem gorycz nietypową dla owocowego krieka. Czerwony guzik 

telefonu zakończył naszą międzykontynentalną konwersację. Czar-

ny Samsung westchnął bezgłośnie. Telefon z budzikiem zaprogra-

mowanym na  7. rano, wypoczywał przed porannym operowym 

popisem. To jego chłopięcy sopran wyrywał mnie regularnie ze snu 

nadziewanego erotycznym farszem stymulujących fantazji. 

Żeby stawić czoło kolejnej samotnej nocy, zamówiłam cosmo-

politan. Picie mieszanki wódki, cointreau i soku z żurawiny bez słom-

ki, zabrało mi około godziny. Kruszony lód mroził zęby i  utrudniał 

dostęp do alkoholowego nektaru. Odruchowo wzniosłam toast za 

starą miłość i jej zimny epilog. We własnym towarzystwie siorbałam 

słodki eliksir na tarasie. Wypełniony bar przypominał centrum han-

dlowe w czarny piątek. Obojętnie przyglądałam się ludzkiej masie 

oblegającej kontuar. Tego wieczoru, James nie  opierał  się o  lepki 

blat czekając na szklankę zielonej herbaty. Zbliżała się północ. 

Niebo zamieniało  się w  „Gwiaździstą noc” mistrza Vincenta. 

Impresjonistyczny pędzel holenderskiego malarza dostrzegłby 

być może moje frapujące podobieństwo do  samotnego cyprysu, 

wpatrzonego w splot olbrzymich mgławic i sierp księżyca obejmu-

jącego słońce niczym troskliwy kochanek swoją oblubienicę. Wol-

nym krokiem wracałam do domu. Jedenaście gwiazd, w za dużych 

o dwa rozmiary nocnych koszulach, odprowadzało mnie do puste-

go apartamentu. 

Agnieszka Czernomord „Bez tytułu”, akryl na płótnie
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Dariusz Dolatowski

Terroryści z Cieplewa

Z definicji terroryzm jest aktem użycia przemocy fizycznej, czy 

też siły przeciwko osobom/osobie lub własności z  naruszeniem 

prawa, który ma na celu zastraszenie i wymuszenie na danej grupie 

ludności/osobie ustępstw w drodze do realizacji określonych przez 

ten akt celów.

 Definicja ta doskonale oddaje obraz wydarzenia, jakie miało 

miejsce w położonym między Pruszczem a Pszczółkami Cieplewie. 

Nazwane ono zostało przez prasę gdańską aktem zorganizowanego 

z  premedytacją politycznego terroru na  przeciwniku politycznym 

oraz przykładem rozwijającego się coraz mocniej na obszarze Wol-

nego Miasta Gdańska narodowo-socjalistycznego terroryzmu.

Doszło do  niego w  nocy ze  środy na  czwartek 5-6  lutego 

1936 roku około godziny 1:00, kiedy to do mieszkania robotniczego 

małżeństwa Kutschel wtargnęło około dwudziestu osobników ubra-

nych po części w mundury SA, po części po cywilnemu i posługu-

jących się latarkami, którzy bestialsko ich pobili. Zniszczyli przy tym 

doszczętnie sprzęty domowe i zdewastowali całkowicie mieszkanie, 

które po zdarzeniu przedstawiało obraz nędzy i rozpaczy i wygląda-

ło, jak rzeźnia.

Poszkodowany był weteranem I wojny światowej, który walczył 

na  froncie zachodnim. Zanim podjął pracę jako kowal, z  ramienia 

partii socjaldemokratycznej, której był czynnym i aktywnym człon-

kiem pełnił funkcję naczelnika cieplewskiej gminy wiejskiej.

Jak stwierdzono w  czasie przeprowadzonego dochodzenia, 

zdarzenie zainicjowało zbicie szyby okna wychodzącego na  uli-

cę. Kutschel zerwał się z  łóżka i pobiegł do kuchni, aby uzbroić się 

w celu obrony mieszkania. W chwili, gdy otworzył drzwi do kuchni 

zauważył w niej obecność trzech osób, które weszły do niej przez 

rozbite okno. W tej sytuacji zaczął bronić drzwi kuchennych, aby na-

pastnicy nie weszli do pokoi. Potem zauważył innych napastników 

stojących pod oknem izby, które całkowicie rozbili i weszli do niej. 

Tu  przewrócili łóżeczko, w  którym spało sześciomiesięczne dziec-

ko. Przez upadek na podłogę zostało ono ranne w głowę i o mało 

co nie straciło życia.

Następnie terroryści rzucili się z pałkami i gumowymi szlaucha-

mi uzbrojonymi w metalowe końcówki na Kutschela, którego całko-

wicie zalała krew płynąca z doznanych ran. W tej sytuacji jego żona 

skoczyła, aby go bronić, za co napastnicy również i  ją pobili. Nagle 

przypomniała sobie o  dziecku i  płacząc zapytała: “Gdzie jest moje 

dziecko”.

Widocznie terroryści uwierzyli, że  dziecko w  czasie upadku 

na podłogę straciło życie, gdyż nie było słychać jego płaczu i zda-

li sobie sprawę z  ewentualnej odpowiedzialności za jego śmierć. 

Po pobiciu domowników i zdemolowaniu mieszkania napastnicy je 

opuścili uciekając na łeb, na szyję.

Miejscowy żandarm przybył wraz z  wezwanym z  Pruszcza le-

karzami Moebiusem i Taupornem dopiero około godziny 8:00 rano. 

Do nich dojechał jeszcze gdański lekarz, aby przeprowadzić obduk-

cję i udzielić rannym, którzy doznali licznych rozległych obrażeń ciała 

pomocy medycznej.

W trakcie oględzin i przeszukania mieszkania znaleziono jeszcze 

kastet, który zgubił jeden ze sprawców. Żandarm dowiedział się też, 

że w dzień zdarzenia z wizytą u Kutschelów był sześćdziesięciodzie-

więcioletni teść Kutschela, którego pobito wraz z  trzynastoletnim 

synem poszkodowanych.

Ze złożonych przez poszkodowanych zeznań wynikało, że rozpo-

znali pięciu z napastników, wśród których był bliżej nieznany z nazwi-

ska skowarczanin, restaurator Aloisius Jeromin z Łęgowa, murarz Josef 

Schwaniowski z Łęgowa, pracownik kupiecki Ewald Gehrt z Cieplewa, 

który był zatrudniony w sklepie żelaznym Mischkego w Gdańsku przy 

ulicy Długiej i stolarz Herbert Stein z Cieplewa. Wszyscy zostali w pią-

tek osadzeni w areszcie, skąd w sobotę mieli być doprowadzeni przed 

oblicze sądu. Rozprawa się nie odbyła, gdyż nie stawili się świadko-

wie. Sprawcy zostali wypuszczeni z aresztu i mieli odpowiadać z wol-

nej stopy. Nieznany jest wyrok sądu i ich losy.

Z zachowanych informacji wynika, że nie był to pierwszy akt ter-

roryzmu w Cieplewie, gdyż na krótko przed zdarzeniem u Kutsche-

la terroryści nawiedzili mieszkanie mistrza mleczarskiego Bendiga 

i pobili go z przyczyn politycznych. Byli nimi miejscowy gospodarz 

Karl Below i robotnik Erwin Below, którzy zostali aresztowani i oddani 

do dyspozycji sądu.

Prasa gdańska o zajściu w Cieplewie
(“Danziger Volksstimme” z 7.02.1936 r., nr 32; z 10.02.1936 r., nr 36)

historia
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Krzysztof Grynder

Z kolekcji starych pocztówek i fotografii

Rokietnica (Müggenhahl)

Cedry Wlk. (Gr. Zunder). Plebania. Kościół i szkoła. Dom lekarza. 1908 r.

historia
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historia

Pruszczańska położna, 
Martha Fiss i jej walka 
z nowym samochodem 
Tłum. Piotr Wójcik

Kto nie przypomina sobie naszej szacownej, jednakże nieznisz-

czalnej miejscowej położnej. Pani Martha Fiss! Ona była jak insty-

tucja, jak oryginał, w swojej wytrzymałości jak prawdziwy „żelazny 

koń”. W każdym wypadku była „niezbędna do życia”. Ona wielu z nas 

„odebrała” to  znaczy ułatwiła nam dostrzec elektryczne Światło 

Świata ( wg Heinz-a Erhardta*). U niektórych z nas w latach 20-tych 

i 30 –tych były tylko stare antyczne lampy naftowe, które to wtedy 

też właśnie musiały funkcjonować. W mojej rodzinie na jej pomoc 

byliśmy skazani dwa razy, w 1939 i 1940 przy narodzinach naszych 

potomków Hartmuta i Astrid. By dotrzeć na miejsce akcji pani Fiss 

skazana była na  swój stabilny i  niezawodny rower. Poprzez stałe 

i intensywne używanie posiadał nie tylko małe zadrapania lecz był 

w opłakanym stanie. Mimo to nadal można było rozpoznać, że jest 

to rower. Gdy w szaleńczej jeździe będąc w drodze na miejsce akcji 

(w ciemności bez świateł) docierała na miejsce głośno z dziką furią - 

najczęściej po chodniku. To odnosiło się do nas, którzy jako spokojni 

przechodnie przechodziliśmy drogą. Ratuj  się kto może. Natych-

miast musieliśmy zejść na stronę i zadbać o swoje bezpieczeństwo 

by uniknąć zderzenia. Jej stałe zaangażowanie czy to  dzień czy 

w nocy, we wszystkich porach roku, słońcu, księżycu, deszczu, śnie-

gu i lodzie wycieńczało siły i nadwyrężało nerwy. Ach, przyszło mi 

jeszcze do  głowy jedno wyposażenie jej roweru. Przy kierownicy 

prawie do łokci znajdowały się szerokie mankiety, które miały chro-

nić ręce przed zimnem podczas jazdy. Tam gdzie wykonywała pra-

cę, potrzebowała ciepłych rąk by nie przestraszyć kobiety w okresie 

połogu lub przychodzącego na świat nowego obywatela Ziemi. Za-

kres i obszar zadań pani Fiss był duży, narodzin było dużo (co innego 

przecież ludzie mogliby robić). Z impetem spadła na nią ta cała fala 

zadań, po tym jak jej koleżanka pani Burowski z powodu wieku za-

kończyła swoją służbę. Tyle na wstępie…

 Gdy pani Fiss nie mogła już podołać zbyt wielu porodom, wła-

dza zwierzchnia wykazała zrozumienie. W 1939 lub 1940 przekazała 

DKW F1 Limousine z 1931 r.
Źródło: de.wikipedia.org (museum_mobile_2013-09-03)

Opel Laubfrosch
Źródło: https://en.wikipedia.org/wiki/Opel_Laubfrosch
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jej mianowicie do  dyspozycji samochód, wprawdzie używany, 

ale  zawsze. Nie  wiem dokładnie, był to  DKW Wupptich lub też 

Opel Laubfrosch. Nasza już w  sumie niebędąca w  kwiecie wieku 

położna zrobiła kurs i zdała egzamin na prawo jazdy. Przy jej tem-

peramencie oraz niecierpliwości (właściwa praca czekała przecież 

na  nią) nie  zawsze mogło  się to  mieć harmonijnie ku  sobie. Zimą 

w latach 1939/1940 w Pruszczu zakwaterowane były dwie kompanie 

żołnierzy. Przeważająca część zimowała w salach Prauster Hof-u i tej 

od Helmuta Kucksa (przedtem Kresin). Plac do apelu znajdował się 

przed restauracją Kucksa, gdzie pani Fiss stawiała pośrodku swój sa-

mochód. Pewnego ranka zbierała się tam owa jednostka. Pani Fiss 

dziarskim krokiem i dumnie podążała do swojego zaparkowanego 

samochodu. 

Wtedy żołnierze zaczęli dowcipkować w stylu: 

- Babciu. Ty chcesz jechać samochodem?? 

Na to ona w swoim rezolutnym stylu: 

- Babcia pokaże wam młodym rekrutom -nowicjuszom- (do-

kładne wyrażenie nie jest znane) jak się jeździ samochodem. 

Otworzyła drzwi i z rozmachem wsiadła do środka. Z dużą ilo-

ścią gazu, wyraźnie głośnym silnikiem oraz piskiem opon chciała 

zrobić wrażenie. Cały oddział przypatrywał się. Jednak w tej dyspu-

cie i  zdenerwowaniu matka Fiss włączyła bieg wsteczny. Zamiast 

startu do przodu wehikuł zrobił potężny skok w tył w kierunku od-

działu. Chłopacy skakali na  boki, właśnie tak jak przeczuwali. Jed-

nocześnie pani Fiss zdusiła silnik i stała bezsilna (to rzadkość u niej) 

między mężczyznami, nie rozumiejąc świata. 

Komentarz niemalże poszkodowanych:

- Cholera, teraz zobaczyliśmy jak babcia umie jeździć! 

Tego incydentu nie widziałem osobiście. Opowiedziany został 

przez córkę Ullę w obecności jej matki, która temu nie zaprzeczyła, 

podczas zjazdu Gdańszczan w Kilonii. Gdyby przeczytała te zdania, 

którymi ją wielokrotnie pozdrawiamy, może jeszcze by sobie o tym 

przypomniała.

Źródło: Gert Buss - kiedyś Müggenhaler Str. (obecna Kopernika), katins.com 

Praust, Prauster Hof Helmuta Kucksa, 1920-1927. 
Źródło: Pomorska Biblioteka Cyfrowa, Fotopolska.eu
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Pruszcz – kto kupił auto 
w 1930 roku?

Pierwsze znane zdjęcie samochodu z  Pruszczem w  tle 

pochodzi z pierwszego 20-lecia XX wieku. Widzimy na nim 

dużego landauleta (rodzaj odkrytego nadwozia samochodu) 

na dawnym rynku w centrum miejscowości. Na kolejnych sta-

rych zdjęciach Pruszcza pojawiają się motocykle, ciężarówka 

należąca do cukrowni, czy stojący nieopodal domu przy dzi-

siejszej Krótkiej 6, Opel Olympia. Wśród anonsów prasowych 

z czasów Wolnego Miasta Gdańska odnajdujemy informacje 

o wypadkach drogowych z udziałem samochodów i moto-

cykli, jakie miały miejsce na gdańskich wyżynach, czy nawet 

w  samym centrum Pruszcza. Ze  względu na  geograficzną 

specyfikę Wolnego Miasta Gdańska, Pruszcz i  Straszyn, był 

ważnym punktem pośrednim, czy wręcz miejscem startu 

imprez motoryzacyjnych. Głównie rajdów turystycznych. Tak 

motocyklowych, jak i samochodowych. Na przykład nocne-

go rajdu do  Straszyna, organizowanego przez gdański klub 

Harley Davidson, czy Pogoni za Lisem, jednej z  najważniej-

szych imprez sezonu lokalnego oddziału ogólnoniemieckiej 

federacji automobilklubów ADAC, czyli Allgemeiner Deut-

scher Automobilclub Gau XV Danzig.

W  grudniowym numerze czasopisma „Danziger Motor-

sport”, poświęconego sportom motorowym, a wydawanego 

od 1929 r. w Wolnym Mieście Gdańsku, właśnie przez 15 od-

dział ADAC, zamieszczono na dwóch stronach dokładny wy-

kaz pojazdów zarejestrowanych w 1930 roku. Zarejestrowano 

395 pojazdów, a liczbę ogólną ADAC szacuje na ok. 1200. 

historia

Pośród rejestrujących nowe pojazdy 

były 4 podmioty w Pruszczu

Zuckerfabrik Praust – Nr 713

Johannes Schulz przedsiębiorca 

budowlany – Nr 345

Georg Jahr, właściciel fabryki maszyn – Nr 335

Otto Kabrowski, kupiec Nr 5555

Ponadto, w okolicach 

pojazdy rejestrowali:

Fritz Kinkosch – Będzieszyn, nr 2365

Johan Seglarn – Trutnowy, 

aż 2!, nr 2818 i 4687

Josef Zymny – Postołowo, nr 3508

Erich Jantzen – Trąbki Małe, nr 3784

August Witkowski – Krzywe Koło, nr 5230

Otto Sellaf – Jagatowo, rzeźnik, nr 5360

Paul Priganz – Sobowidz, nr 1304
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Warto także przypomnieć, że już od lat 20 – tych XX wieku w Pruszczu działała stacja benzynowa. Istniejący do dziś budynek 

stacyjny przy dawnym rynku (Am Markt) powstał nie później niż pod koniec lat trzydziestych. Obiekt zachował się w niezmienionej 

formie, poza stolarką i  szczegó-

łami elewacji. Zachował  się tak-

że oryginalny podjazd i  wyjazd 

ze stacji. Obiekt, wyeksponowa-

ny w  centralnym punkcie rewi-

talizowanej przestrzeni Pruszcza 

Gdańskiego, należy do  prywat-

nego właściciela – znanego 

piekarza, który wynajmuje go 

firmie gastronomicznej. Dwa lata 

temu właściciel obiecał lokalnym 

historykom i  władzom miasta 

poważny remont cennej, mo-

dernistycznej stacji na który cały 

czas czekamy. 

Stan Pojazdów Mechanicznych w WMG w latach 1928 - 1936 
(stan na lipiec danego roku) 

za Danziger Statistisches Taschenbuch na rok 1936.

Stan Pojazdy osobowe

Ciężarowe Motocykle Łącznie
Łącznie W tym

Omnibus Taksówki
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936

1473
1572
1504
1480
1501
1676
1898
2058
2293

61
54
55
61
63
49
56
54
48

200
190
190
181
176
152
153
148
123

651
754
741
708
675
765
792
788
758

1106
1332
1641
1921
1948
2210
2312
2312
1280

3230
3658
3886
4109
4124
4651
5002
5108
5231

Stacja benzynowa w Praust

Bus z Gdańska do Pruszcza. Prauster Bus Pojazd Cukrowni w Pruszczu
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Kolejowe bilety kartonikowe

 
Wymyślone w 1839 roku, kartonikowe bilety kolejowe rządzi-

ły światem kolei żelaznych przez 150  lat. Dziś zastąpiły je bilety 

z hologramem i karty magnetyczne. Poczciwe kartoniki możemy 

oglądać jedynie w muzeach. Wehikuł czasu przyniósł nam trzy kar-

toniki. Wszystkie „z” lub „do” Pruszcza Gdańskiego.

Nazwa „Bilet” pochodzi z  języka francuskiego i  oznacza do-

kument potwierdzający uprawnienie do skorzystania z określonej 

usługi. Nie  tylko komunikacyjnej, ale  także na  przykład wejścia 

na mecz czy do kina. W publicznym transporcie zbiorowym bilet 

oznacza ważny dokument lub inny dowód zawarcia umowy trans-

portowej. Niewielki kartonikowy bilet, znany jako „Bilet Edmond-

sona”, pojawił  się na  świecie w  1839  roku. Prostokątny kartonik 

wielkości około 30 × 50–60 mm, był zadrukowany i opatrzony nu-

merem, często z otworem w środku, będący dowodem uiszczenia 

opłaty na przejazd.

Bilet Edmondsona był przez 150 lat najpopularniejszym typem 

biletu wykorzystywanym przez kolej na całym świecie. W niektórych 

miejscach, na przykład na podmiejskich liniach w Wielkiej Brytanii, 

czy na polskich liniach kolei wąskotorowych, funkcjonuje do dziś.  

Wynalazca biletu kartonikowego, Thomas Edmondson (1792–

1851), w  1836  roku zatrudnił  się jako zawiadowca na  kolei New-

castle – Carlisle. Szybko zauważył, że  podlegli mu kasjerzy mają 

problem z wystawianiem ręcznych biletów oraz trudno jest kon-

trolować wpływy do kasy.

Dzięki uprzejmości portalu www.strefahistorii.pl, prezen-

tujemy Państwu na  łamach „Neonów” trzy bilety kartoniko-

we, umożliwiające dotarcie, lub odjazd z  Pruszcza Gdańskiego. 

Najmłodszy uprawniał do podróży w  latach 70 – tych XX wieku. 

Kolejny, na  początku XX wieku. Najstarszy, pochodzący jeszcze 

z  XIX wieku, umożliwiał jazdę linią 229  Pruszcz-Łeba do  bardzo 

ciekawej stacji Bielkowo. Przed wojną było to miejsce w którym ak-

tywnie spotykała się mniejszość polska. Po wojnie zaś kręcono tu-

taj sceny do kultowego filmu „Jak rozpętałem II Wojnę Światową”. 

Przy tej okazji warto wspomnieć więcej także o  samej linii 229, 

po której pozostały nam przy dworcu pozostałości infrastruktury 

peronowej. Pierwszy fragment linii 229, łączący Pruszcz Gdański 

z Kartuzami, powstał już w 1886 roku. Kolejny, po drugiej stronie 

linii, pomiędzy Lęborkiem i  Łebą w  1899. W  1905  roku połączo-

no Kartuzy z Lęborkiem. Przecinająca ulicę Grunwaldzką i wiodą-

ca przez Juszkowo, Straszyn, Goszyn, Pręgowo, Kolbudy, Łapino, 

dociera do węzła kolejowego w Starej Pile, aby przez Żukowo Za-

chodnie, Glincz, zmierzać do Kartuz. 

W  czerwcu 2011  roku burmistrz Pruszcza Gdańskiego rozpi-

sał przetarg na  opracowanie studium wykonalności rewitalizacji 

fragmentu linii na  odcinku do  Kartuz, z  uwzględnieniem pięciu 

wariantów; najprostszy przewiduje połączenie stolicy powiatu 

gdańskiego z Goszynem, najbardziej zaawansowany - z Kartuzami, 

przy podniesieniu parametrów eksploatacyjnych linii i utworzeniu 

dodatkowych przystanków. Dodatkowym elementem najdroższe-

go wariantu rewitalizacji jest dostosowanie linii do przewozów to-

warowych. Po ośmiu latach projekt wrócił do obiegu publicznego 

za sprawą samorządowców Powiatu Gdańskiego, którzy chcieliby 

jak najszybszego przywrócenia komunikacji kolejowej na odcinku 

Pruszcz Gdański - Kartuzy, zawieszonej w 1994 roku.

Bilety z Praust i Pruszcza Gdańskiego
Bilet - dar Elżbiety Góralskiej dla Mediateki w Straszynie 
(Dworzec PKP - Straszyn-Prędzieszyn)

historia
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80. rocznica wybuchu 
II wojny światowej 
Wojenny czas w Miłobądzu

80. rocznica wybuchu II wojny światowej to  dobry czas 

na  refleksję i  przemyślenia o  tych trudnych czasach. Każda 

polska rodzina ucierpiała podczas wojennej zawieruchy. Za-

bici, ranni, okaleczeni ludzie, ale  także miasta i  wsie. Wiele 

bolesnych ran pozostało do  dzisiaj. Czas wojennej pożogi 

możemy prześledzić na przykładzie wsi Miłobądz. 

Ta mała kociewska osada na skraju gminy i powiatu tczew-

skiego. Wojenne wiatry zawitały tuż jeszcze przed 1 września 

1939. Na  mocy Traktatu Wersalskiego z  Gdańska i  okolicy 

utworzono Wolne Miasto Gdańsk. Granica gdańsko – polska 

przebiegała właśnie w Miłobądzu. Szlabany, wartownie i war-

townicy strzegli jej dniem i nocą. 16 sierpnia 1939 roku jeden 

z jej polskich obrońców został zastrzelony. Strzelec Michał Ró-

żanowski poległ na posterunku w Miłobądzu. Było to dopiero 

preludium wydarzeń, które nastąpiły po 1 września. Oddziały 

SS- Heimwehr Danzig w sile około dwóch batalionów piecho-

ty, dywizjonu artylerii przejechały przez wieś, by zaatakować 

obrońców Tczewa. 

Nastał czas aresztowań, wywózek wielu mieszkańców 

Miłobądza. Skoordynowana akcja niszczenia Polaków, zebrała 

krwawe żniwo na  Kociewiu, także w  osadzie Miłobądz. Po-

znajmy listę zamordowanych przez Niemców mieszkańców 

wsi:

Konrad Bobek – robotnik, zamordowany w obozie 

w Sachsenhausen – Oranienburg,

Mieczysław Ciesielski – rolnik,

Brunon Doering – robotnik, zamordowany 27.10. 

1939 roku w obozie przejściowym w tczewskich 

koszarach,

Franciszek Formela -działacz ruchu oporu, stracony 

17.07.1944 roku w lecie szpęgawskim,

Józef Grochocki – torowy PKP, zamordowany 

23.11.1939 roku w lesie szpęgawskim,

Izydor Górski – pompiarz, zamordowany 

23.11.1939 roku w lesie szpęgawskim,

Jan Klein – kierownik szkoły, zamordowany 

23.11.1939 roku w lesie szpęgawskim,

Franciszek Piechowski,
Leokadia Różanowska – akuszerka, matka kierowni-

ka szkoły, zamordowana 29.09.1939 roku w tczewskich 

koszarach,

Leon Ryta – kołodziej, zamordowany w lesie 

szpęgawskim,

Jan Siemiona - uczeń gimnazjum zamordowany 

w obozie Stutthof,

Paweł Solecki – oberżysta, zamordowany w lesie 

szpęgawskim,

Jan Weisner – prowadził przed wojną orkiestrę TWiP,

Jan Wodzikowski – rolnik – kolejarz, zamordowany 

2.10.1939 roku w tczewskich koszarach.

Wojna to także straty materialne, które nie ominęły Miło-

bądza. Gotycki kościół z XIV wieku był przez stulecia ozdobą 

wsi. Największego zniszczenia kościół doznał podczas II woj-

ny światowej. Dnia 21 marca 1945 roku, wycofujące się wojska 

niemieckie założyły trzy ładunki wybuchowe w oknach wieży 

kościoła. Wybuchy uczyniły wyrwy i  pęknięcia, ale  nie  zbu-

rzyły wieży. Dlatego Niemcy podpalili świątynię. Tak wspomi-

na tamte dni Anna Szynkowska:

„Moje przeżycie z  czasów II wojny światowej jest związane 

z  naszym kościołem parafialnym, z  największym chyba dozna-

nym przez niego spustoszeniem, jakie spowodowały cofające się 

wojska niemieckie. Było to w marcu 1945 roku, tuż przed wyzwo-

leniem Miłobądza przez wojska radzieckie i polskie. Miałam wów-

czas 15 lat. Już od 1943 roku Niemcy pod pretekstem porządków, 

jakie – jak twierdzili – robili w  wieży kościelnej nafosforowali 

ją i  założyli w  oknach trzy ładunki wybuchowe. Niedaleko ok 

historia



51

kościoła leżały woje drutów, przygotowanych zapewne do  wy-

sadzenia reszty budowli. Nie  wiem, jak  się odważyłam na  to, 

żeby je pociąć. Ostatnią mszę odprawiono w kościele w niedzielę 

na początku marca 1945 roku. Dnia pożaru nie zapomnę nigdy. 

Wybuch około godziny 20.00 z 6 na 7 marca. Pożar objął też po-

bliskie budynki stojące niedaleko kościoła, także mój dom. Został 

jednak w porę ugaszony. Po trzech dniach ogień zgasł całkowi-

cie. Zniszczyło  się prawie wszystko. Spaliło  się wnętrze kościoła 

z wystrojem, stropem i dachem prezbiterium. Zdołaliśmy urato-

wać tylko niektóre naczynia liturgiczne. Wszyscy mieszkający bli-

sko kościoła, ukrywaliśmy  się w  piwnicach plebanii, bano  się ją 

opuszczać z  powodu nadchodzących Rosjan. Także dlatego, 

że  pożar był wielki wewnątrz kościoła – paliły  się ławki, konfe-

sjonały, a na podłogę opadały palące się części dachu. Po trzech 

dniach stały tylko osmolone, gołe mury całej konstrukcji z wielo-

ma wyrwami. Pęknięte mury wieży od fundamentów do jej wień-

ca, jednym słowem – prawie zgliszcza”.

Czas wojenny doprowadził do śmierci wielu mieszkańców 

Miłobądza. Zniszczona świątynia to  również efekt wojennej 

zawieruchy. Należy o tym pamiętać pokonując samochodem 

polskie wsie, miasta i miasteczka. Przykład kociewskiej osady 

Miłobądz ukazuje, że 80 lat temu taka sytuacja występowała 

w wielu miejscach. 

Tekst powstał na  podstawie monografii Krzysztofa Ko-

walkowskiego „Miłołobądz – Historia miejscowości i  parafii 

1250 -2000”.

Tablica pamiątkowa Kościół w Miłobądzu. Najstarsza część kościoła powstała ok. 1300 r.
Fot. Tomasz Jagielski
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Ostatnie świadectwo 
Średniowiecza

Najstarszym świadectwem życia na Żuławach w Gminie 

Pruszcz Gdański są pozostałości po średniowiecznym koście-

le, na wzgórzu, w centrum wsi Bogatka (niem: Reichenberg). 

Wieś powstała w czasie kolonizowania Żuław przez Państwo 

Krzyżackie w XIV wieku. Została lokowana na końcu tzw. „sta-

rej tamy”, wału budowanego jeszcze przez Książąt Pomor-

skich w  celu zmniejszenia zagrożenia wylewaniem  się wód 

Wisły w  kierunku Gdańska i  podgdańskich terenów rolni-

czych. W pierwszej połowie tego wieku powstała na wzgórzu 

świątynia, której wezwanie nie jest znane. Wieś słynęła z dużej 

cegielni, dostarczającej materiału budowlanego na potrzeby 

budowanego przez krzyżaków Gdańska. Nowy zamek krzy-

żacki, kamienice i port, które budowali nowi zarządcy miasta 

wymagała olbrzymiej ilości materiału budowlanego. Na po-

czątku XVI wieku wieś została zniszczona niemal kompletnie 

przez żywioł wody. Najpierw obfite ulewy a  zaraz po  nich 

powodzie, spowodowane przerwaniem zabezpieczeń 

na Wiśle i całkowicie wyludniły osadę. Poziom zniszczeń był 

tak duży, że wieś ponownie lokowano dopiero 28  listopada 

1527 roku. Sprowadzono do wsi nowych mieszkańców z ho-

lenderskiej Fryzji, na podstawie umowy Rady Miasta Gdańska 

z Filipem Edzemą (Czemą) – przedstawicielem nowych osad-

ników. W  1551  roku, jako pierwsza wieś żuławska, Bogatka 

otrzymała wilkierz czyli zbiór przepisów i  praw, wiążących 

jej mieszkańców. Po  za sposobem wyboru sołtysa i  innymi 

prawami administracyjnymi dla mieszkańców wsi, nadano 

Bogatce prawo do rybołówstwa na Wiśle oraz przywilej po-

lowania na dzikie ptactwo. Gospodarze z Bogatki byli zwol-

nieni z opłat czynszowych na pierwsze pięć lat lecz w zamian 

mieli zbudować odpowiednie urządzenia melioracyjne, śluzy 

i młyny odwadniające pola uprawne. Prawdopodobnie nada-

nie wilkierza miało związek z wspomnianym wcześniej osad-

nictwem mennonickim. Nie  wiadomo, czy kościół ucierpiał 

w  trakcie wcześniejszego kataklizmu. Jednak kroniki podają, 

że w 1584 roku świątynią zarządzał pierwszy pastor ewange-

licki Marcin Remus. Ciekawostką jest fakt, że choć kościół był 

pod opieką ewangelików to sołtysem wsi w tym czasie nadal 

był mennonita Andreas Bartz. Gospodarstwo będące nada-

niem dla kościoła i sam kościół otrzymał własny gmerk, znak 

często stosowany na  Żuławach, będący swoistym wyróżni-

kiem, namiastką herbu. W przeciwieństwie do herbów szla-

checkich nie był przypisany do nazwiska, a do gospodarstwa, 

ziemi. Gmerków używano prowadząc dokumentację admi-

nistracyjną, zaznaczano gospodarstwa (na  budynkach, bra-

mach wjazdowych), a także narzędzia i urządzenia przypisane 

do tych gospodarstw. Niejednokrotnie można je znaleźć tak-

że na starych mapach wsi żuławskich. Po śmierci gospodarzy 

gmerki były umieszczane na ich nagrobkach cmentarnych. 

Zniszczony stary, pamiętający Krzyżaków, kościół od-

budowano. Jednak pierwotne ściany murowane zastąpio-

no drewnianym systemem szkieletowym, wypełnionym 

Cmentarz w Bogatce. Fot. „Pomuchelskopp”. Źródło - fotopolska.eu

historia
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cegłą (tzw. mur pruski). W  1741  roku na  podwalinach sta-

rej, masywnej, gotyckiej wieży wzniesiono jeszcze jedną 

kondygnację, także w  systemie szkieletu drewnianego, 

wypełnionego cegłami. Wieżę zwieńczono dachem czte-

rospadzistym (tzw. namiotowym). Na  zewnętrznym murze 

wieży zaznaczono poziom wody z czasów powodzi w 1658, 

1691, 1747, 1829 roku. Niestety świątynia jak i cała wieś została 

doszczętnie ograbiona i splądrowana przez wojska rosyjskie 

w latach 1734 i 1813. Po pierwszej wojnie światowej umiesz-

czono w kościele tablicę pamiątkową z nazwiskami poległych 

mieszkańców parafii w Bogatce. Przed wejściem do budynku 

posadowiono kamień polny z  wyrytym napisem: „Gedenket 

der Helden” („Wspominamy bohaterów”), także dedykowany 

wspomnianym wyżej ofiarom wojny. Wokół kościoła istniał 

rozległy cmentarz parafialny z licznymi nagrobkami. Ostatnie 

zachowane nagrobki są świadectwem, że pochówki na tym 

cmentarzu odbywały się jeszcze w 1943 roku. 

Wiosną 1945 roku Bogatka stała się areną działań wojen-

nych II wojny światowej. Wycofujący  się z  Gdańska Niemcy 

zostali zepchnięci przez nacierających Rosjan na  Żuławy 

Gdańskie. Ostatnie kilka tysięcy żołnierzy Wermachtu, do-

wodzone przez wytrawnych dowódców frontowych, posia-

dające jeszcze dużo sprzętu artyleryjskiego i zapasy amunicji 

stawiło mocny opór Armii Czerwonej. Dodatkowo zalanie 

znacznej części terenu przez wysadzenie wałów przeciwpo-

wodziowych na  Wiśle, Motławie i  kanałach melioracyjnych 

spowodowało, że atakujący nie mogli skutecznie się osłaniać. 

Jedynymi miejscami umożliwiającymi przemieszczanie  się 

były wyżej położone trakty, groble i wały przeciwpowodzio-

we. Rosjanie nie  mogli korzystać z  osłony artylerii, ciężkich 

dział i  czołgów, które nie były w stanie poruszać  się po za-

lanych terenach. Wysokie wieże kościołów, jak ta w Bogatce, 

stanowiły doskonałe punkty obserwacyjne. Jednocześnie 

stały  się głównym celem ataków haubic i  armat a  także sa-

molotów rosyjskich. Walki o Bogatkę były zacięte i szala zwy-

cięstwa przesuwała się kilkakrotnie. Raz zdobyta przez Rosjan, 

zastawała odbijana po kontratakach niemieckich. Po przejściu 

frontu dalej w kierunku linii wsi Koszwały – Wocławy, okaza-

ło się że po kościele i otaczającym go cmentarzu zostały tylko 

dopalające się ruiny.

Do dzisiejszych czasów zachował się fragment muru ma-

sywnej wieży, ten pierwotny z pierwszego kościoła. Jest on 

nietypowo wbity w ziemię co może świadczyć o silnej eksplo-

zji w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu lub w nim samym. 

Można zauważyć także kamień z  napisem, który wskazuje 

gdzie znajdowało się wejście do świątyni. Istnieją także pozo-

stałości po cmentarzu z niektórymi nagrobkami. Za namową 

mieszkańców władze samorządowe postanowiły zagospoda-

rować i upamiętnić miejsce, gdzie stał kościół i znajdował się 

cmentarz. Całość została wyeksponowana, teren uprzątnięty, 

ogrodzony i oznaczony tablicą informacyjną. Całość stanowi 

atrakcję dla przejeżdżających w okolicy turystów. 

Kościół ewangelicki w Bogatce. Źródło: „Danziger Hauskalendar”, 
Fotopolska-Eu

Wygląd kościoła przed II wojną światową
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Kamila Chomicz

Wiejskie drogi

Pomysłodawczynią i  koordynatorką tego projektu jest 

Kamila Chomicz. Projekt „Wiejskie Drogi”, którego pierwszą 

edycję zrealizowała ona przez Fundację MI-RO-RO we współ-

pracy z „Leśne Echo”, polegał na odnalezieniu szlaków, które 

opisali mieszkańcy wybranych miejsc.

Tekst do  trasy z Lisewca do Pręgowa napisał Dobiesław 

Konieczny, pisarz, pasjonat swojej rodziny, gotowania, do-

brego piwa oraz piłki nożnej i muzyki. Natomiast leśną trasę 

na terenie Buszkowych, Babiegodołu i Czapielska opracował 

Paweł Sidło, ekolog, fotograf i  podróżnik, który od  wielu lat 

zajmuje się zawodowo ochroną przyrody.

Trasy i  punkty na  mapie wybraliśmy z  grupą chętnych 

osób: Anną Chomicz, Mariuszem Lewandowskim, Jeremim 

Lewandowskim, Renatą Sałek, Mirką Liberską, Iloną Sidło 

i Martą Goździewską. 

Całość została zapisana w  postaci map, które możecie 

Państwo prześledzić w tej publikacji. Zapraszamy Was do od-

krywania naszej gminy śladami lokalnych przewodników. 

Więcej wskazówek i informacji jest na filmikach, które nagra-

łam z Dobiesławem i Pawłem.

Punktem wyjścia do zrealizowania tego projektu były dla 

mnie pytania: Czy umiemy doceniać swoją okolicę i naturę, 

której jesteśmy częścią? Czy umiemy ją szanować, w  jakim 

stopniu ją znamy? Jakie tworzymy więzi z  przyrodą, sąsia-

dami, własnym gospodarstwem? Jak możemy podzielić  się 

naszym zaangażowaniem i pasją w odkrywaniu miejsca, któ-

rego jesteśmy częścią?

Zachęcam Państwa do  udziału w  naszym projekcie 

i  do  tworzenia oraz dzielenia  się swoimi własnymi drogami 

i szlakami.

Inaugurację tras rozpoczęły dwa wydarzenia kulturalne, 

które odbyły się 29 czerwca w Lisewcu, we współpracy z pa-

nią sołtys i  Koliskiem oraz 13  lipca w  Czapielsku we  współ-

pracy ze  Stowarzyszeniem „Zielona Latarnia”, Jarzębinową 

8 i Stajnią „Jednorożec”.

Oprawę graficzną do  publikacji wykonała Ada 

Dobrzelecka. 

Projekt został dofinansowany przez Urząd Gminy Kolbu-

dy. Jego realizacja była możliwa dzięki przychylności i zaanga-

żowaniu wymienionych w tekście osób, za co im serdecznie 

dziękuję.

Muzeum Staroci Szczepana Czerwińskiego w Pręgowie
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Dobiesław Konieczny

Jestem stąd 
/fragmenty/

Jest taka niewinność, co  w  dorosłość wsiąka. Kiedyś, 

to co za lasem, co w zakolu rzeki, w koronie dębu, było praw-

dziwą przygodą. Teraz jest znacznie trudniej o tamte fascyna-

cje i zaskoczenia.

Wrócić do  dzieciństwa  się nie  da, ale  można spojrzeć 

na  świat oczami dziecka. Wystarczy na  chwilę zapomnieć 

o sobie i dać się oczarować albo przejąć grozą.

Jest to  przewodnik po  niezwykłej krainie. Nasza droga 

wije się pośród gór, dolin i lasów, będziemy szli wśród śpiewu 

ptaków, cichej melodii złotych pól i ukwieconych łąk. Zoba-

czymy gór- skie strumienie i zakola pięknej, dziewiczej rzeki. 

Odwiedzimy miejsca, w których po ludzkiej dzia- łalności zo-

stały tylko ruiny i takie, gdzie dzieła przodków nadal istnieją 

na chwałę dawnych i przy- szłych pokoleń. Wyznaczono nam 

prostszy szlak przyrodniczo-historyczny i  dużo trudniejszy, 

wiodą- cy po meandrach człowieczej duszy.

W drogę! 

/…/

Zejdziemy teraz w  kierunku Pręgowa. Naszym celem 

będą ruiny starego młyna. Miniemy kilka gospodarstw i wyj-

dziemy na otwartą przestrzeń pól i łąk. Zobaczymy, że okolica 

położona jest tarasowo, a my znajdujemy się bardzo wysoko. 

Wszystko, co w dole, wyda nam się małe i odległe.

W  bezmiarze pól uprawnych zrozumiemy, że  ludzie 

nie potrzebują już siły własnych mięśni ani są- siedzkiej po-

mocy. Kiedyś na tych polach gromadzili się w ciężkiej pracy, 

by dać sobie wzajemnie wsparcie i  towarzystwo, teraz wy-

starczą maszyny. Na tym małym wycinku świata dostrzeżemy 

też ludzką bezkompromisowość. Działalność człowieka, któ-

ra jest często zbyt inwazyjna i  nieprzemyślana. Pestycydów 

nie widać gołym okiem, widać za to brak bioróżnorodności. 

Między pękatymi kłosami nie  ma błękitu chabrów ani czer-

wieni maków. Jest to  wyraźny znak, że  gleba została nakar-

miona chemią, postępem, zabijającym naszych największych 

sojuszników – pszczoły.

W pejzażu brakuje kilku pięknych gór. Żwir to dar i prze-

kleństwo tej ziemi. Wraz ze  wzgórzami znikało bogactwo 

ekosystemu – kolorowe unikalne źródła – ślady podziemnych 

minerałów.

Ogrom przestrzeni zamykać się będzie wolno, z każdym 

krokiem przybliżając nam ukryte w  leśnych ostępach króle-

stwo rzeki Raduni. Na stosunkowo niewielkiej odległości po-

czujemy zmianę klimatu. Zrobi się nieco chłodniej i bardziej 

wilgotno, gdyż powietrze jest tu bardziej rześkie. Niedaleko, 

jakieś dwa kilometry z biegiem Raduni, istniało przed wojną 

prewentorium przeciwgruźlicze, zaś dwa kilometry w  górę 

rzeki znajdował się luksusowy pensjonat dla niemieckich ofi-

cerów, określany mianem „Małego Sopotu”.

Zejście do  samego koryta Raduni nie  będzie łatwe, 

ale widok wynagrodzi ten trud. Takie miejsca zapamiętuje się 

na zawsze, tęskni się do nich jak do ludzi. Górskie potoki mają 

zdolność przeobrażania, wezbrane, obalają drzewa i  prze-

suwają głazy, wyznaczają nowe trasy, zmieniają rytm biegu. 

To  miejsce jednak pozostaje niezmienione, jakby właśnie 

tu przyroda ucieszyła się ze swego wyglądu, jakby to tu ulo-

kowała serce. Rzeczywiście, wystarczy  się wsłuchać – wody 

potoku nacierają z  całą siłą, korzenie drzew przebijają ruiny 

dawnej budowli, źródła o rdzawym dnie cicho wypuszczają 

swą treść – życie pulsuje tętnem ziemi, powoli, jak ludzie wy-

rastający ze swojego grzechu. Zapewne zobaczycie i usłyszy-

cie dużo więcej.

Niedaleko znajduje  się nasz kolejny punkt docelowy.  
/…/

Przystanki na trasie
ul. Jarzębinowa 8, CZAPIELSK

Tu mieszka Mariusz z synem Jeremim. To ich dom, ale w przy-

szłości też miejsce otwarte na działania przyrodniczo - kulturalne. 

Chcą otworzyć małą galerię, sklep z  rękodziełem i  przetworami 

oraz bibliotekę. Jak mówi, wraz z przyjaciółmi będą organizować 
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wieczory z teatrem i muzyką, warsztaty artystyczne i edukacyjne 

dla dzieci i  dorosłych. Mariusz dodaje: „Zależy nam na  integracji 

społecznej, na  tym żeby ludzie ze  sobą rozmawiali, spotykali  się 

i  wspierali.” Jarzębinowa 8  położona jest w  urokliwym miejscu. 

Na miejscu zobaczycie dwa stare domy, które właściciele gospo-

darstwa przenieśli z Beskidu Niskiego. Jeden duży dom, w którym 

mieszka Mariusz z synem, i mniejszy, w którym mieszkają jego ro-

dzice. W małym domu z wersji oryginalnej ostała  się w zasadzie 

jedna izba z 1823 roku. W obejściu znajduje się ogród warzywny 

i hotel dla owadów zapylających, który powstał w ramach nieza-

leżnej inicjatywy ekologicznej „BEE FRIENDLY”.

Możliwość odwiedzin po uprzednim kontakcie telefonicznym: 

602 823 787

ul. Parkowa 1, świetlica wiejska, LISEWIEC 

O  tym miejscu doskonale opowiada Renata Sałek, sołtys Li-

sewca. W 1831 roku został tutaj wybudowany pałacyk nazywany 

przez miejscową ludność „Belwederem” a w 1936 roku właścicie-

lem obiektu został Rudolf Lickfett. W czasie wojny dworek został 

częściowo zburzony. Po  wojnie nowy dom na  miejscu dworku 

wybudowali państwo Sałek i  tutaj zamieszkali. Z  czasów przed-

wojennych został starodrzew w  parku i  brama wjazdowa oraz 

zabudowania folwarczne. Renia razem z mężem prowadzi gospo-

darstwo, gdzie zajmuje się przydomową hodowlą drobiu. Dla Reni 

to nie tylko obowiązek, ale i pasja, ważna jest dla niej „jakość życia” 

zwierząt, którą ona może zapewniać będąc ich gospodarzem.

Możliwość spotkania po uprzednim kontakcie telefonicznym: 

513 661 299

ul. Stajnia Koni Uratowanych „Jednorożec”, CZAPIELSK 

Miejsce to powstało w celu zapewnienia domu koniom ura-

towanym w 2005 roku. „Od 2007 r. razem pokonujemy meandry 

codziennego stajennego survivalu”. Można przeczytać na fanpa-

gu stajni, którą założyła Katarzyna Podhajska, właścicielka obiektu. 

Stajnia oferuje lekcje jazdy konnej, wyjazdy w  teren, półkolonie 

letnie połączone z zajęciami jeździeckimi i plastycznymi oraz inne 

zajęcia. Więcej informacji można otrzymać pisząc na e-mail: staj-

nia.jednorozec@gmail.com

ul. Lisi Jar 17, KOLISKO, LISEWIEC

Małe gospodarstwo na skraju lasu, w którym znajduje się ho-

dowla mlecznych kóz oraz pracownia rękodzielnicza specjalizują-

ca się w ręcznym grawerowaniu szkła.

Możliwość odwiedzenia po  uprzednim kontakcie telefonicz-

nym: 660 674 888

ul. Bukowskiego 54, Muzeum Staroci Szczepana Czerwińskie-

go, PRĘGOWO

Szczepan Czerwiński zaczął zbierać różne rzeczy po  wojnie. 

„To są wszystko stare przedmioty regionalne”, wymieniał: „wiesza-

ki ze  starych sklepów gdańskich, szkatuły, pozytywki, wiatrówki, 

gazety, zdjęcia… tu jest wszystko”. Duża część wystawy to przed-

mioty rolnicze, stare przyrządy do robienia masła, maszyny do ko-

szenia zboża, etc. Zbiorem przedmiotów opiekuje  się teraz jego 

żona i dzieci. Można do nich zajrzeć i zwiedzić wystawę.

- Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=ntt9VFw2TSQ&t=1s

- Fanpage projektu „Wiejskie drogi”: https://www.facebook.com/Wiejskie-drogi-1335133996637985/? modal=admin_todo_tour

Jarzębinowa 8 w Czapielsku Stajnia Koni Uratowanych „Jednorożec” w Czapielsku

Fot. Kamila Chomicz
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Róże, olej na płótnie

Kobieta, akryl, piórko Karnawał w Wenecji, technika mieszana, olej, akryl, pastela olejna 

Aleksandra
Nowogrodzka

Ośmiornica, akryl, pastela olejna Kwiaty, akryl Nieskończony, olej na płótnie

malarstwo
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5. RockBlu Przywidz Festiwal
fot. Ryszard Dominowski
Wystąpili: Chór Przywidz, Łyko, Mad in Poland, Lika, Marcin Kołdra, Tadeusz Trzciński, Krzysztof Jaryczew-

ski, Krzysztof Dżawor Jaworski, Jędrzej Kodymowski, Tymon Tymański, LeBurn Maddox, Abradab, Kudła-

ty Sound System, SBB, Andrzej Nowak i Złe Psy. Odbył się także show „5 gitar na 5-lecie festiwalu RockBlu” 

z udziałem legendarnych gitarzystów: Krzysztof „Jary” Jaryczewski „Oddział Zamknięty”, Krzysztof „Dżawor” Jaworski „Harlem”, An-

drzej „Kodym” Kodymowski „Apteka”, Antymos Apostolis „SBB”, Andrzej Nowak „TSA” i „Złe Psy”. Na „Korzeniach Rocka”, w tym roku, 

pojawiły się płyty „SBB” i „Złe Psy” Andrzeja Nowaka. Wcześniej swoje miejsce na monumencie, na skwerze Czerwonych Gitar, 

znalazły zespoły „Czerwone Gitary”, „Kombi”, „Oddział Zamknięty”, „Harlem”, „Golden Life”, „Cochise” oraz „Wanda i Banda”.
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kwiecień-czerwiec 2019 

6 kwietnia, w Szkole Podstawowej w Suchym Dębie odbyła się XI sesja popularnonaukowa 
o tematyce żuławskiej. Podczas podróży po Żuławach Gdańskich goście poznawali obiekty 
kultury i pamiątki historyczne związane z tym regionem na ternie gmin Suchy Dąb i Cedry Wlk. 
W  Suchym Dębie poznali historię płyty pamiątkowej poświęconej żołnierzem z Westerplatte 
w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej, Szkoła Podstawowa w Suchym Dębie nosi właśnie 
imię „Obrońców Westerplatte”. W Błotniku Przystań Żeglarska, która powstała w 2012 r. i jest czę-
ścią „Pętli Żuławskiej”. Dyrektor ŻOKiS w Cedrach Wlk. Łukasz Żarna przedstawił historię przystani 
i jej funkcjonowanie. Uczestnicy sesji poznali również dzieje przekopu Wisły z 1895 roku i rowe-
rową trasę wiślaną na terenie gminy Cedry Wlk. W Kiezmarku ks. dr Czesław Sołtys przedstawił 
historię kościoła pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, a  także problemy związane z  remontem 
świątyni z XVII wieku. Goście odkryli również przeszłość przydrożnej kapliczki. 

13 kwietnia, w Bibliotece Publicznej w Trąbkach Wlk. odbyła się Gala 21. Gminnego Konkur-
su Kronikarskiego „O Gęsie Pióro” im. Lidii Orzechowskiej. Przedstawione zostały decyzje 
Komisji Konkursowej, której przewodniczyła Mirela Formella z Urzędu Gminy w Trąbkach Wlk. 
Spośród kronik sołeckich najlepszą okazała się Kronika Sołectwa Kaczki, której autorką jest Ju-
styna Perka. W kategorii kronik szkolnych i organizacji samorządowych I miejsce zajęła Kronika 
Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wlk., którą opracowała Kamilla Cieślak. Wśród kronik organizacji 
pozarządowych zwyciężyła Kronika Klubu Seniora „Zawsze Młodzi” z Trąbek Wlk., wykonana przez 
Wandę Nowak i Danutę Mądraszewską. Nagrodę za najbardziej oryginalne elementy zawarte 
w Kronice otrzymała Ewa Cerkowniak ze Szkoły Podstawowej w Mierzeszynie. Nagrodę za naj-
lepszy debiut zdobyła Katarzyna Mądraszewska z Gminnej Biblioteki Publicznej w Trąbkach Wlk. 
Nagrodzono również Ewę Papis z Gminnej Biblioteki Publicznej w Trąbkach Wlk., filii w Mierzeszy-
nie, która jako jedyna brała udział w opracowaniu dwóch kronik: biblioteki w Mierzeszynie oraz 
Sołectwa Mierzeszyn. Podczas gali wystąpił zespół w składzie: Maria Ornowska, Irena Drożyńska, 
Władysław Ornowski. 

14 kwietnia, w CKiS, w kinie na Bursztynowym Szlaku, w Pruszczu Gd. odbył się koncert Wiel-
kopostny. W  programie znalazły się: Uwertura do  oratorium Mesjasz G.F. Haendla, fragment 
Pasji wg św. Mateusza J.S. Bacha, fragment Sabat Mater G.B. Pergolesiego, V Symfonia L. van Be-
ethovena. Jako soliści wystąpili studenci Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej 
w Gdańsku.

30 maja, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszczu Gd. zorganizowała dla uczniów 
z lokalnych szkół zajęcia pt. „Tu mieszkam”. Pierwsze ze spotkań poprowadził historyk Bartosz 
Gondek, który opowiadał o zabytkach Pruszcza Gd. Po jego wykładzie, dzieci zostały zaproszone 
na warsztaty plastyczne, które poprowadziły artystki z galerii „Szary Ganek” - Elena Ulianova oraz 
Marta Zwarycz. Uczniowie uwiecznili na swoich pracach piękne zabytki swojego miasta: biblio-
tekę, kościół pw. Podwyższenia Krzyża Św. oraz cukrownię. Zajęcia miały na celu wzmocnienie 
lokalnego patriotyzmu; zacieśnienie więzi lokalnych i przynależności do miejsca, z którego się 
wywodzimy; do ludzi, z którymi budujemy codzienne relacje.

31 maja, w bibliotece, w Pszczółkach odbył się koncert „Wiosenne impresje” duetu „Zielona 
Herbata” z Pszczółek, czyli Małgorzaty Augustyniak i Jana Lewalskiego. W repertuarze była po-
ezja śpiewana, która wzbudziła spore zainteresowanie wśród widzów.

6 czerwca, w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pruszczu Gd. odbyło się spotka-
nie z Prof. Aleksandrem Hallem – politykiem i historykiem, działaczem opozycji w PRL, mini-
strem w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, posłem na Sejm I i III kadencji. Spotkanie odbyło się 
w ramach pruszczańskich obchodów wolnych wyborów, które odbyły się 4 czerwca 1989 roku. 
Historyk opowiadał o swojej pracy na uczelni w Rzeszowie i Uniwersytecie Gdańskim, o tym jak 
wyglądał przebieg częściowo wolnych wyborów do Sejmu oraz co się wydarzyło po ogłoszeniu 
wyników. Spotkanie poprowadził historyk Bartosz Gondek.

8 czerwca w CKiS, w Pruszczu Gd. miał miejsce wernisaż rysunku Elżbiety Strzałkowskiej 
„Światło”. Mieszka i tworzy w Czapielsku, w gminie Kolbudy. Jest ona pedagogiem i artystką sa-
moukiem. Uprawia rysunek i malarstwo. Rysunki długopisem powstają od 5 lat. Odzwierciedlają 
one rzeczywistość otaczającego świata - światło, ludzkie ciało, przedmioty. Cechą charaktery-
styczną jej prac jest oddany, kreską na płótnie, efekt światła i cienia.

7-9 czerwca, na stadionie CKiS odbyły się 30. Dni Pruszcza Gdańskiego. Odbyły się koncerty 
„Coma”, „Grubson”, „Czadoman”. Jako gwiazda wystąpił Sławomir. Sobotni wieczór, już tradycyj-
nie, zakończył pokaz sztucznych ogni. W „Parku pod Gruszą” odbyło  się uroczyste odsłonięcie 
ławeczek ku czci Ryszarda Prilla – kolarza, artysty rzeźbiarza oraz Aleksandra Pawelca – weterana 
wojny, uczestnika Kampanii Wrześniowej.

kronika kulturalna
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POEZJA
Hanna Glok-Lejk „Tuż przed świtem”, Wyd. AGNI, Pruszcz Gd. 2019
Marek Boruc, Tadeusz Jałoszyński „Pajęczyny pamięci”, Wyd. Fundacja BURSZTYNOWYM SZLAKIEM, Pruszcz Gd. 2019

PROZA
Małgorzata Mikos „Dni naszego życia”. Część 2, Wyd. NOVAE RES, Gdynia 2019

książki nadesłane

1. XI sesja żuławska w Suchym Dębie. Na zdjęciu: Przed kościołem w Kiezmarku,  
fot. Tomasz Jagielski

2. 21. Gminny Konkurs Kronikarski „O Gęsie Pióro” im. Lidii Orzechowskiej w Trąbkach Wlk.,  
fot. Ryszard Dominowski

3. Koncert Wielkopostny w CKiS w Pruszczu Gd., fot. Marcin Siwowski
4. Spotkanie z Aleksandrem Hallem w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej  

w Pruszczu Gd., fot. Archiwum PiMBP 
5. Wystawa rysunku Elżbiety Strzałkowskiej „Światło” w CKiS, fot. Marcin Siwowski
6. XXX Dni Pruszcza Gd., koncert Sławomira, fot. Marcin Siwowski
7. XV Biesiada Trąbki w Trąbkach, koncert „Golec uOrkiestra” w Trąbkach Wlk.,  

fot. Ryszard Dominowski
8. „Palinocka żuławska” w Błotniku, fot. Wioletta Mirowska

Linki źródłowe Kroniki Kulturalnej: www.kultura.kolbudy.pl; www.kolbudy.pl; http://ckis-
-pruszcz.pl;
https://www.facebook.com/mediateka.straszyn; https://www.facebook.com/oksibp/; https://
www.facebook.com/GminaTrabkiWielkie; http://www.biblioteka-pruszcz.pl/; http://zokis.eu/; 
https://www.suchy-dab.pl/; http://www.przywidz.pl; http://pszczolki.pl/; https://www.facebo-
ok.com/szaryganek/photos/p.1813504085630673/1813504085630673/?type=1&theater

6

7

8

15 czerwca, na stadionie w Trąbkach Wlk. odbyła się 15. Biesiada Trąbki w Trąbkach. Gwiazdą 
imprezy był zespół „Golec uOrkiestra”. Wystąpili także: Młodzieżowa orkiestra dęta gminy Sierako-
wice, zespół „Gdańsk Junior Brass” i Teatr Ognia „Taro”. Na zakończenie do tańca grał zespół „Gala”.

12-16 czerwca, odbył się V. Letni Festiwal Muzyczny Gminy Pruszcz Gdański organizowa-
nego pod patronatem wójt Magdaleny Kołodziejczak. Plenerowe koncerty odbyły się w Woja-
nowie, Żukczynie, Rotmance, Straszynie i Wiślince. Przed mieszkańcami gminy wystąpili Julia 
Vikman z zespołem, Islet, Jarek Janiszewski (Czarno-Czarni) z projektem Doktor Swing i artyści 
związani z OKSiBP Cieplewo. Usłyszeliśmy to, co wszyscy najbardziej lubimy – czyli piosenki zna-
ne (nie tylko najstarszym melomanom) i dobrze pamiętane. Wśród prezentowanych coverów 
znalazły się m.in. piosenki z lat 50. i 60. XX w., ballady i romanse rosyjskie i piosenki autorskie.

22 czerwca, na Przystani Żeglarskiej w Błotniku odbyła się, już po raz trzeci, „PALINOCKA ŻUŁAW-
SKA” zorganizowana przez Gminę Cedry Wlk., ŻOKiS i Stowarzyszenie GKM Cedrus. W tradycji 
ludowej Noc Świętojańska jest świętem wody i ognia, słońca i księżyca i w takiej konwencji była 
przygotowana impreza stanowiąca wizytówkę podejmowanych przez Gminę działań w zakre-
sie promocji kultury i sportu. Gwiazdą wieczoru był Marcin Daniec, który wystąpił z programem 
kabaretowym. Rozstrzygnięte zostały liczne konkursy palinockowe w tym konkurs na najpięk-
niejszy wianek, który wraz z pozostałymi, wykonanymi również na miejscu podczas imprezy – 
zgodnie z tradycją Nocy Świętojańskiej, oświetlone, zaraz po zmroku popłynęły Martwą Wisłą.
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„Neony-Tożsamość” nr 2(14) 2019

Andrzej Tuźnik, ur. w 1974 r. w Puławach. Ukończył Wydział Artystyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 
W 2000 r. uzyskał dyplom z malarstwa pod kierunkiem prof. Walentego Wróblewskiego. W latach 1997-2005 pracował jako pla-
styk w Państwowym Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie. Od 2005 r. mieszka w Pruszczu Gd. Pracuje jako grafik w Gdańskim 
Wydawnictwie Oświatowym. Należy do  Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg Gdański. Wystawy: Galeria 31  – Lublin, 
Karczma Złoty Osioł – Lublin, Państwowy Teatr im. J. Osterwy w Lublinie, Autograf 2001 – Muzeum Lubelskie, Polsk Konst – 
Malmö, Wiosna artystów – Pruszcz Gd., Żywa Galeria przy Artbistro Stalowa 52 – Warszawa, Sztuka Wyboru – Gdańsk, Fundacja 
4 Style – Kraków, Galeria Sztuki NEXT – Bydgoszcz, Galeria „Na miejscu” – Gdańsk, 2019. Bierze udział w Aukcjach: Młodej Sztuki, 
organizowanych przez: Sopocki Dom Aukcyjny, galerię NEXT w  Bydgoszczy, galerię STALOWA w Warszawie, Dom Aukcyjny 
DESA w Krakowie, galerię DNA we Wrocławiu, Pragalerię w Warszawie, Xanadu Galeria i Dom Aukcyjny – Warszawa. Obrazy znaj-
dują się w kolekcjach prywatnych w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Szkocji i Niemczech. Należy do Związku Polskich 
Artystów Plastyków Okręg Gdański

Marta Zwarycz, ur. 1989 r. w Drohobyczu na Ukrainie. Mieszka i tworzy w Straszynie. Ukończyła Liceum Artystyczno-Zawo-
dowe w Stryju (malarstwo petrykiwskie) oraz Zakarpacki Instytut Artystyczny (ASP) na wydziale projektowania wnętrz. Swoje 
prace wystawiała m.in. w : Drohobyczu, Lwowie, Truskawcu, Gdańsku, Pruszczu Gd. i Straszynie. Jest członkiem Stowarzyszenia 
Twórców „Przystanek Sztuka” w Straszynie.

„Neony-Tożsamość” nr 3(15) 2019

Henryka Lisiecka, ur. 1942 r. Mieszka i tworzy w Piekle Dolnym, w gminie Przywidz. Ukończyła PWSSP (obecnie ASP) w Gdań-
sku. Zajmuje się malarstwem sztalugowym w technikach olej, pastel, gwasz, relief, technika własna a także rysunkiem piórkiem. 
Uczestniczyła w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych. Ostatnio wystawiała swoje obrazy z cyklu „Baba z Piekła Dol-
nego” w Galerii ZPAP o/Gdańsk na ul. Piwnej w Gdańsku. Podczas wernisażu wystąpił m.in. chór gminy Przywidz. Jej obrazy 
znajdują się m.in. w zbiorach prywatnych w Kanadzie, USA, Niemczech i Polsce.

Czesław Dźwigaj, ur. 1950 r. Artysta rzeźbiarz, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, uczeń Antoniego Hajdeckiego. 
Autor licznych realizacji pomnikowych, najczęściej kojarzony z pomnikami Jana Pawła II. W latach 80. XX wieku wykonał m.in. se-
rię brązowych odlewów dla katedry w Tarnowie (m.in. drzwi do kruchty, zakrystii, płaskorzeźby na domu parafialnym). W 2009 r. 
papież Benedykt XVI podczas pielgrzymki do Ziemi Świętej ofiarował w darze płaskorzeźbę wykonaną przez Czesława Dźwi-
gaja. Przedstawia ona Drzewo Jessego, ukazujące rodowód Chrystusa, od Abrahama do św. Józefa. W 2004 r. został odsłonięty 
na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie pomnik ofiar ukraińskiego ludobójstwa autorstwa Czesława Dźwigaja. 2005 został odsło-
nięty w Krynicy pomnik Nikifora Krynickiego. W 2005 r., za wybitne zasługi w twórczości artystycznej i w działalności społecznej, 
został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Aleksandra Nowogrodzka, ur. 1963 r. Mieszkanka Gołębiewa Wlk. Ukończyła Studium Nauczycielskie praca dyplomowa z pla-
styki (promotor - mgr Iwona Bukont) i Uniwersytet Gdański - praca magisterska z plastyki ( promotorzy - mgr Bogdan Cierpisz, 
mgr Marian Pielak). Nauczycielka plastyki w Szkole Podstawowej w Sobowidzu. Lubi eksperymentować w swojej pracy, lubi 
nowe wyzwania artystyczne w pracy swojej oraz z dziećmi i młodzieżą.

Za swoje osiągnięcia otrzymała dwukrotnie nagrodę Ministra Oświaty i Kuratora Oświaty. Otrzymała również nagrodę Wójta 
Gminy Trąbki Wlk.

Jerzy Paweł Kornacki, ur. 1971  r. w  Gdańsku. Mieszkaniec Wiślinki w  gminie Pruszcz Gd. Jego rodzina od  trzech pokoleń 
mieszka w Wiślinie. Ukończył Technikum Leśne im. prof. St. Sokołowskiego w Warcinie. Jest absolwentem Wydziału Leśnego 
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W okresie studiów współpracował z  redakcją gazety „Poznajmy Las”. 
Po ukończeniu studiów pracował w Lasach Państwowych RDLP w Krośnie, początkowo w nadleśnictwie Baligród w Bieszcza-
dach, a następnie w nadleśnictwie Krasiczyn na terenie Pogórza Przemyskiego. Z zamiłowania przyrodnik i podróżnik, a także 
fotograf. Fascynują go góry i amatorsko uprawia taternictwo. Od kilkunastu lat jego hobby stała się historia Żuław Gdańskich 
oraz śledzenie dziejów swojej rodziny. W 2009 r. został laureatem powiatowego konkursu „Poznaj swoją historię. Moja mała oj-
czyzna”. Jest autorem książek „Wiślina. Zarys dziejów”, AGNI Pruszcz Gd. 2010, „Żuławskie Owoce” wyd. AGNI Pruszcz Gd. 2018 oraz 
wielu artykułów prasowych. 

Kazimierz Babiński, ur. 1950  r. w  Gdańsku. Felietonista, recenzent literacki, krytyk filmowy, aktualnie związany z  redakcją 
dwumiesięcznika „Autograf”, periodyku „Forum Pomorskie” i Kwartalnika „Neony-tożsamość”. Drukował m. in. w warszawskich 
pismach społeczno-kulturalnych: „Kultura” i „Tygodnik Kulturalny”, szczecińskim tygodniku „Morze i Ziemia”, lokalnych: „30 Dni”, „Li-
tery” (współredakcja), „Tytuł”, „Autograf”, „Marszand”, „Metropolia”, dziennikach: „Głos Wybrzeża” i „Dziennik Bałtycki”. Główny obszar 
zainteresowań, to związki różnych dziedzin kultury z polityką.

Bogdan Groth Mieszkaniec Pruszcza Gd. Z  zawodu rzemieślnik. Patriota polskiego krajobrazu. Miłośnik, pasjonat fotografii. 
W latach 2007 - 2014 był członkiem GTF. Ma w dorobku 3 autorskie albumy fotograficzne. „Pruszcz Gdański wczoraj i dziś...”, 2008, 
2010, „Radunia”, 2010, „Zwiedzaj i odkrywaj Powiat Gdański”, 2014. Jest współautorem kilkunastu innych albumów. Jego zdjęcia 
znajdujemy również na licznych mapach, folderach i kalendarzach. Ostatnio zdobył II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Fo-
tograficznym „Chrzest Polski – kronikarze piszą, fotografowie interpretują” w Gnieźnie. Zdobywca nagrody Burmistrza Prusz-
cza Gdańskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, 
2016. 

noty o autorach



W przedostatni weekend sierpnia delegacja Powiatu Gdańskiego na czele ze Starostą Stefanem Skoniecznym wraz z Zespołem 
Pieśni i Tańca Gminy Pruszcz Gdański ,,Jagódki” uczestniczyła w festiwalu zespołów folklorystycznych na terenie obwodu gro-
dzieńskiego na Białorusi.

W imprezie ,,Kanał Augustowski w Kulturze Trzech Narodów”, która odbywa się corocznie w malowniczej scenerii Kanału Augu-
stowskiego uczestniczyły zespoły z Polski, Litwy i Białorusi.

Występ naszych ,,Jagódek”, które zaprezentowały niezwykle interesujący program tradycyjnych pieśni i tańców ludowych za-
równo z naszego regionu jak i z innych części kraju, spotkał się z bardzo ciepłym i życzliwym przyjęciem licznie zgromadzonej 
publiczności i z pewnością był dla wszystkich źródłem wielu niezapomnianych wrażeń.

Wyjazd i udział w Festiwalu był możliwy dzięki trwającej od kilku lat współpracy pomiędzy Powiatem Gdańskim a Rejonem 
Grodzieńskim, której jednym z elementów jest wymiana kulturalna i wymiana młodzieży.




