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Drodzy Czytelnicy
Witam Was serdecznie na  łamach 4(24) 2021  r. numeru kwartalnika „Neony-Tożsamość”. 

Pandemia trwa. Właśnie jesteśmy na szczycie kolejnej fali …
W  tym numerze kwartalnika polecam m.in. szersze prezentacje: poezji Małgorzaty 

Borzeszkowskiej, malarstwo Wojciecha Góreckiego, fotografię Magdaleny Tuźnik „Fotolokacje” 
i Grzegorza Cwalińskiego „Śmierć” oraz interesujące rzeźby Mateusza Michalczyka „Ceramiczne 
Korony”. Możemy także przeczytać opowiadanie Zofii Marii Smalewskiej „Zastąpić matkę” oraz 
kolejny fragment przygotowywanej do druku książki Barbary Harbul. Jak zawsze w numerze 
dużo malarstwa, poezji i rzeźby. Witam serdecznie debiutujących na naszych łamach: Monikę 
Ambros-Zezulę i Radosława Kubusa – historia i Marcina Orła, który przedstawił oddział Pruszcz 
Gd. Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. W  części historycznej Dariusz Dolatowski pisze 
o Franciszku Leonie Kitowskim Jr., działaczu oświatowym, polonijnym i społecznym z Ełganowa 
a Artur Jendrzejewski o fabryce Maggi w międzywojennych Pszczółkach. Cezary Koziara tym 
razem prezentuje zespół „Problem” związany niegdyś z MDK w Pruszczu Gd. Byliśmy patronem 
medialnym V Festiwalu „Fotel 2021”. Fundatorami tego numeru są: Henryka Lisiecka, Anna Flis, 
Tadeusz Karmazyn i Roman Ciesielski. Życzę Państwu miłej lektury.

Roman Ciesielski

Jan Stanisław  
Smalewski
Białe sny

Najpierw biel śniegu – trwała przez całą zimę – 
        radosna jak pojedyncze jego płatki 
krótka jak ich życie gdy dotykały naszych twarzy 
        i dłoni
i wciąż odnawiająca się w kolejnych strukturach 
        do wysokości śnieżnej zaspy 
        poziomu spadającego słupka rtęci 
        topniejącej za oknem ślizgawki
Potem już tylko oczekiwanie 
i wydłużające się dni z białymi pasmami 
        snu o szusowaniu na nartach 
z pagórków na wyrobiskach starej cegielni 
        o zjeżdżaniu sankami
prosto w biel wiosny 
w rozkwitające drzewa stokrocie pod nimi 
w całe chmury opadających płatków jabłoni 
        w kolejny sen o kolejnej zimie i wiośnie

                                                                      2019
Anna Flis, płaskorzeźba w drewnie
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malarstwo

Daniel Kufel „Anielskie pióro”, olej na płótnie

Danuta Kraszewska „Portret konia”, olej na płycie
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poezja

Małgorzata Borzeszkowska

Hodowla
zasadziłam anielskie pióro
w opuszczonej doniczce
(kaktus dawno wspiął się
do nieba pełnego piasku)

wpadło z motkiem ulicznego kurzu
wprost do otwartej torebki
między rachunki, pokruszone ciastka
i pokutujące dusze długopisów

obłok tynku
spłynął wzdłuż ściany starej kamienicy
wraz z gniazdem anioła,
rozbiło się
o schorowane płyty chodnika,

nie usłyszałam jęku zawodu
choć niewątpliwie poczuliśmy się
bardziej osobni,
w powietrznym korytarzu ulicy
skłębiły się powidoki
załzawione okna
przesyłały nam
alarmowe błyski
bezbronność przylepiła się do powiek

zasadziłam więc anioła
zgodnie z instrukcją
ustawiłam doniczkę
z dala od światła

niech się przyzwyczaja
do niedoskonałości

Jesienna akwarelka 
Rozpaliła już jesień ogniska na halach. 
Płożą się dymy nisko, mieszają z chmurami. 
Z każdym opadłym liściem lato się oddala, 
schodzi szlakiem w dolinę. Już jesień nad nami. 

Cicho. Mchy się wspinają uparcie na skały, 
kuli się w sobie paproć pod gradem żołędzi, 
tylko kosodrzewiny stoją, tak jak stały. 
Rudy anioł wrześniowy przysiadł na gałęzi. 

Ciszej. Listopadowo płyną dni do grudnia, 
ale wciąż czerwieniami zaplamione zbocza. 
Zapadają się deszcze w dolin złote studnie. 

Człowieczenie
kamienie w kokonach z mchu przepoczwarzają się
w człowieka,
w szare ćmy z połamaną jesienią na karku
i suchym sercem

może jednak lepiej być granitem, zlepieńcem, 
ułamkiem wielkiej skały-matki, 
pękać nie z żalu, a przez wiatr i wodę
kruszeć i obrastać porostami 
w ciszy i skupieniu
może warto im poczekać z człowieczeniem,
z pierwszym spazmem, oddechem, przestrachem,
aż jakiś rzeźbiarz wykuje z nich popiersie Homera 
                                                                 czy Horacego

czasem potrzeba kamiennej konsekwencji
w oczekiwaniu
na cud stania się człowiekiem

Myśliwy Breugla rozmawia z Bogiem
Panie, powracamy,
jeszcze daleko wieże twego domu, na horyzoncie
dopiero budujemy z mrozu i mgły
smukłą sygnaturkę

ciżmy przemokły,
a śnieg Panie, z pewnością stworzyłeś tuż przed odpoczynkiem,
kiedy znużenie naszło dnia siódmego
i tchu ci zabrakło,
choć tyś przecież tchnienie przedwieczne i światło

wracamy, Panie,
brniemy w dół, drzewa jak oprawcy
wyciągają po nas swe konary,
psy chude, a aniołom zamarzają skrzydła,
krok każdy to nasze Ave w zimowej litanii,
to modlitwa o ogień w kominku
i suchy koc

psy wychudły, nasi bracia mniejsi,
a mój anioł stróż gdzieś w dole
ochrania ślizgawkę,
ptaki wirują w zielonym powietrzu,
wplątują się w gałęzie- cierniową koronę nieba,
wieża białym ostrzem przyszpila horyzont do płótna

jesteś coraz bliżej, Panie,
choć jesteś wszak wszędzie,
tylko twoje anioły dziś nie mają czasu -
ustawiają żywych na bezpiecznej ścieżce
ku wieczności

kiedy już dojdziemy,
ogrzejemy przemarznięte modlitwy
w cieple stajenki
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Idealna strona cienia
Po mojej stronie światła
drzewa sięgają chmur,
zachłannie sięgają i przez nieuwagę
rozdrapują pochmurne żyły,
wytaczają deszcz

Po twojej stronie cienia
chmury nie istnieją,
nie przewidziano ich
w strategii dnia doskonałego,
drzewa stoją równo,
nic nie zakłóca idealnej symetrii
srebrnych świerków,
nawet jedna sucha igła
nie niszczy perfekcji stożków

Po mojej stronie słońca
ja i on z pajęczyną we włosach
i z tą ulewą, w zabłoconych kaloszach,
nawlekamy na nitki deszczu
rymy i rytmy,
podnosimy z trawy tęczowe żuki

U ciebie subtelnie zacieniona,
żwirowa biel
i motyle znalazły przytulne schronienie
na czerwonym aksamicie,
tło samo przyszpiliło się im do skrzydeł

Rozważania żniwiarza pana Bruegela
jaki upał,
za bardzo oblani złotem - leje się na nas strugą ognia,
za gorąco na pracę,
leżę pod drzewem, udaję że śpię, nawet usta rozdziawiłem, 
żeby uwierzyli,
w zbożu brodzą jak bociany w trawie, 
zaraz rozłożą ręce i ulecą,
słomkowe kapelusze uniosą ich pod niebo,
a tam już Pan na nich skinie i poda zimne mleko,
albo lepiej wino,

jaki upał, nawet jeść nie mogę,
kobiety spocone, czerwone nosy i policzki 
jak wiśnie, kroi chleb, je, nalewa, je, kroi

upał osiada, trzyma się granicy cienia,
snopki stoją równo, 
a gdyby tak przywiązać po jednym do rąk 
i pofrunąć do Pana, 
a on tam już czeka z garncem zimnego piwa

jesteśmy jak na obrazie,
obsypani płatkami złota i ochry
i tylko sierpy podobne do zimowego księżyca 

jaki upał, panie,
że też chce ci się malować,
zamiast odlecieć na latawcu z płótna
a w niebie podobno jest zima

Staruszka u Bramy
Gdy do Bramy
w szumie tysiąca spódnic
podchodzi maleńka staruszka
anioły grają
głośniej na wiwat.
Potem spod opiekuńczych skrzydeł
wyciągają
pióra i papiórki,
notują przepisy na szarlotkę
i placek z rodzynkami,
sposoby na plamy na obrusie
i na sumieniach.
A ona nieśmiało
dotyka
materii światła
i zakłada wrotki,
które podał jej święty Piotr.

Wiersz nie o tobie
śnił mi się dzisiaj wiersz,
wiersz o Bogu,
rudej, tłustej ziemi i Brueglu

wiersz był piękny, na pewno, 
skoro płakałam czytając go moim uczniom,
a oni płakali słuchając mnie płaczącej
gdy czytałam wiersz,
już to uświadomiło mi, że śnię-
poza maturzystami nikt już nie szlocha słuchając wierszy,
a i oni jedynie z bezsilności

tak więc śnił mi się wiersz,
którego nie pamiętam,
ale pamiętam, że gdy poszarzałam razem ze świtem
a on uleciał przepłoszony dźwiękiem budzika,
twoja ręka na mojej poduszce i te promyki wokół oczu
i ust, potargane włosy i twój lekko nieprzytomny wzrok
trzymały mnie za piętę w naszym własnym porannym wierszu,
pewnie lepszym od tamtego, w którym był Bóg,
ale nie było ciebie
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malarstwo

Wojciech Górecki

Staw we mgle, olej na płótnie

Droga do Jacka w zimowej szacie, olej na płótnie
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Jesienny Park w Oliwie, olej na płótnie

Roztopy nad Biebrzą, olej na płótnie
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proza

Zofia Maria Smalewska

Zastąpić matkę 
(historia prawdziwa)

23 czerwiec 1986 roku - początek lata, słońce już mocno 

przypieka, a dzieci coraz bardziej dopominają się, aby wyje-

chać gdzieś poza miasto.

– Jedziemy na  tydzień do  cioci Krysi, do  jej ośrodka 

pod Stężycę – zakomunikowałam swojej rodzince. 

– Rozmawiałam z  ciocią Jadzią, też wybiera  się tam 

z Markiem i Jackiem.

– To świetnie, mamo! Będzie wesoło! – ucieszył się Woj-

tek. Tomkowi też się to spodobało. 

Pięcioletniej Kasi buzia  się nie  zamykała. Snując swoje 

plany, zanudzała pytaniami o nowe znajomości i koleżanki. 

Była po poważnej operacji ortopedycznej na dysplazję bio-

dra i brakowało jej wspólnych zabaw, typowych dla dziew-

czynki w  tym wieku. Marzyła o  spacerach z  wózkami dla 

lalek, czy też robieniu dla nich przyjęć. Sporo starsi od niej 

bracia, czyli przysłowiowa kawalerka, mieli już inne zainte-

resowania, typowe dla dojrzewających chłopców. Szybka 

decyzja, pośpieszne pakowanie i wyjazd.

Ciocia Krysia przywitała nas serdecznie i wręczyła klucze 

do kolonijnego campingu w pobliżu recepcji ośrodka.

Przed campingiem mojej siostry stał stolik z elektryczną 

maszyną do szycia Łucznik, a obok leżały firany do obszycia 

z  przeznaczeniem na  okna domków letniskowych. Kasia 

od  razu pozbierała wszystkie niepotrzebne cioci skrawki 

materiałów i poprosiła ją o nożyczki. – Jej warsztat krawiecki 

uruchomiony w  celu wystrojenia przywiezionych ze  sobą 

lalek, ruszył w pierwszej kolejności.

Następnego dnia, gdy piłam z siostrą poranną kawę, Ka-

sia wybiegła na teren ośrodka. Wróciła do nas rozradowana.

– Mamusiu, ciociu, wiecie, że  przyjechały tutaj dzieci 

z Domu Dziecka?

Już samo pojęcie domu dziecka robiło na mojej córecz-

ce niesamowite wrażenie. Pamiętam, jak kiedyś musiałam 

skarcić Tomka, gdy podczas długiego pobytu męża na mo-

rzu straszył siostrę, że jeśli będzie dokuczać mamie i mamy 

też zabraknie, to zamkną ją w domu dziecka. Dom dziecka 

kojarzył  się mu ze  swego rodzaju miejscem odosobnienia, 

w którym izolowano dzieci nieposiadające rodziców.

Wyszłyśmy przed kemping. 

– To  dzieciaki z  Kościerzyny – wyjaśniła jej ciocia Kry-

sia. – Przyjechały na Zieloną Szkołę. Są rzeczywiście z Domu 

Dziecka.

– A co to jest zielona szkoła, ciociu? – dociekała Kasia.

Dzieci wychodziły właśnie ze  stołówki, aby rozbiec  się 

po  lesie, na  terenie którego znajdował  się ośrodek. Moje 

żywe sreberko nie poczekało, aż ciocia dokończy jej wyja-

śniać termin zielonej szkoły i pobiegło do nich. Obie z sio-

strą, dopijając kawę, z zaciekawieniem przyglądałyśmy się jej 

poczynaniom.

– Nie dziw się jej. Ten czas choroby, gdy parę miesięcy 

ograniczał ją gips i przymusowy pobyt w szpitalu, był uciąż-

liwy dla nas obu. Dla mnie wiadomo, a  ona chce teraz... 

– Krysia przerwała mi. – Chce do dzieci, to normalne – wy-

jaśniła. – Wcale się nie dziwię. A dla ciebie, wiesz przecież. 

Mam duże uznanie, że sama dałaś temu wszystkiemu radę. 

I że ci kręgosłup wytrzymał – dorzuciła wymownie.

– Tak, zwłaszcza kręgosłup. Ty wiesz, ile ona z tym gip-

sem ważyła? Z dwadzieścia kilo. A ja musiałam nosić ją jak... 

ona teraz tę swoją laleczkę – pokazałam na córkę, która wra-

cała do nas ze swoją lalką i... nową koleżanką?

Kasia przyprowadziła drobniutką blondyneczkę o  dłu-

gich blond włoskach i  twarzyczce małego cherubinka. Jej 

jasnoniebieskie oczy były bardzo smutne, a usteczka mocno 

zaciśnięte. 

– Mamusiu, czy ona może być moją koleżanką? – zadała 

zaskakujące pytanie.

– Pewnie, że może – pośpieszyła z wyjaśnieniem ciocia 

Krysia.

– Chcesz pobawić się z Kasią, to bardzo proszę – zwróci-

łam się do dziewczynki. 

– A powiesz nam, jak masz na imię? Powiadomię twoją 

wychowawczynię, gdzie jesteś. I zapytam, jak długo możesz 

być u nas, gdzie potem cię odprowadzić.
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Dziewczynka zwiesiła główkę i  po... dłuższym namyśle 

cicho wypowiedziała swoje imię 

– Andżelika. 

Była znacznie wyższa od mojej córki i na oko było wi-

dać, że jest starsza. Na zadawane pytania nie odpowiadała 

jednak, tylko kiwała głową na tak, lub nie. Dziewczynki ba-

wiły się zgodnie, ale to Kasia inspirowała wszystkie zabawy. 

Andżelika bardzo chętnie w  nich uczestniczyła i  pomimo 

różnicy wieku szybko zaakceptowała młodszą koleżankę. 

Powiedziałabym nawet, że obie bardzo się polubiły.

W  kolejnym dniu wybrałam  się na  spacer po  lesie. Ko-

rzystając z  okazji, podeszłam do  wychowawczyni z  Domu 

Dziecka, żeby ją zapytać, dlaczego Andżelika, choć dobrze 

słyszy, nie rozmawia. Przysiadłyśmy na ławeczce naprzeciw 

placu zabaw, gdzie pod jej opieką bawiła się pozostała grup-

ka dzieci.

– Wszystkie te dzieci – wychowawczyni potoczyła ręką 

po  grupie – są dzieciakami z  różnymi przykrymi doświad-

czeniami, z  jakimi przyszło im  się zmierzyć. Żadne nie  jest 

sierotą – usłyszałam – ale każde ma za sobą swoją jakąś ży-

ciową historię.

Andżelika została odebrana matce pozbawionej praw 

do opieki z powodu alkoholizmu, no i skrajnej biedy.

- Była bliźniaczką i  miała braciszka bliźniaka Marcinka, 

który kilka tygodni wcześniej został adoptowany przez bez-

dzietne małżeństwo. Małżonkowie ci z pary bliźniąt wybrali 

tylko chłopca, nie chcieli wziąć dziewczynki. Andżelika bar-

dzo przeżywała to rozstanie... - Wychowawczyni, która mia-

ła na imię Danuta, z przejęciem opowiedziała mi wszystkie 

szczegóły dotyczące odebrania dzieci matce.

– Tak, miały tylko matkę – tłumaczyła. – Nie  udało  się 

ustalić, kto był ojcem, gdzie ewentualnie przebywa… W ich 

domu była okropna bieda. Kiedy odbieraliśmy dzieci, mia-

ły one tylko na sobie jedyne, brudne i zniszczone ubranka. 

A matka... była tak pijana, że nawet nie oponowała, i nie po-

żegnała się z nimi…

Pani Danusia na  chwilę wstała i  podeszła do  jednego 

malucha, aby wytrzeć mu nos i  podciągnąć rajtuzy. Gdy 

wróciła, dokończyła opowieść.

– Dzieci były niedożywione. Widać to było po ich niedo-

wadze. Może Marcinek wyglądał trochę lepiej. Już w wieku 

trzech lat chodziły do pobliskiego PGR-u i szukały jedzenia. 

Wyobraża sobie pani, że jadły nawet surowe ziemniaki wy-

bierane z kopca?

Czasami sąsiadka zza płotu dawała im wypić kubek 

mleka, jak wydoiła krowę, i  pozwalała zbierać i  jeść jabłka 

w  jej ogrodzie. To  ona potem zawiadomiła odpowiednie 

służby, składając zeznania o  dzieciach, że  jako czterolatki 

systematycznie pozostają bez jedzenia i  opieki ze  strony 

swojej, nadużywającej alkohol matki.

Rozczuliła mnie ta historia. Słuchając jej, nie  mogłam 

uwierzyć, że są takie matki. No i... tak ciężko doświadczane 

przez los dzieci. Popłakałam się.

Słyszałam o  wielu ludzkich dramatach, ale  spowodo-

wanych przez zły los. Żeby tak jednak z  winy matki?.. Ja 

– pochodząca z  adopcji córka dwóch matek - otoczona 

podwójną miłością rodziców, słysząc taką straszną historię, 

zareagowałam wzruszeniem i przysłowiowym bólem serca.

– Andżelika, proszę pani, jest opóźniona w  rozwoju – 

ciągnęła pani Danuta. Wpłynęły na to warunki, w jakich się 

wychowywała. Brak opieki ze strony matki, wszechobecna 

ciasnota... W zapuszczonym, maleńkim mieszkaniu, brakowa-

ło często nawet wody. Dzieci piły deszczówkę, zbierającą się 

w starym wiadrze pod rynną. Spały na słomianym sienniku, 

a raczej w barłogu w rogu kuchni przykrywane zniszczonym 

kocem. A jeszcze do tego – wychowawczyni nie szczędziła 

mi wzruszających, a jednocześnie oburzających szczegółów 

– proszę sobie wyobrazić, słuchały po nocach odgłosów ob-

cych mężczyzn, którzy nie tylko pili alkohol i wulgarnie się 

odzywali... Pamiętam pierwsze ich dni u nas. Były tak wylęk-

nione, że nawet bały się płakać. Jedynie tuliły się do siebie...

Naszą rozmowę przerwała podbiegająca do  nas moja 

Kasia, która przypomniała, że mieliśmy wspólnie zbierać ja-

gody. Zbliżało się południe i słońce dawało przyjemne cie-

pło sygnalizując wyraźnie, że rozpoczęło się lato.

Historia Andżeliki rozpaliła moje serce do  czerwoności, 

stając się olbrzymim bodźcem do działania. – Postanowiłam 

zrobić coś dobrego dla tej dziewczynki...

Boże dopomóż mi, abym mogła przekonać męża 

co  do  słuszności mojej decyzji, żeby pozwolił mi tej małej 

dać chociaż trochę rodzinnego szczęścia.

Po powrocie do domu całą rodziną ustaliliśmy, że poja-

dę do  Kościerzyny, aby porozmawiać z  dyrektorem Domu 

Dziecka i zapytać, czy nie można by było zabierać Andżelikę 

na wakacje i święta.

Dyrektor, jak na  pierwszą wizytę, przyjął mnie bardzo 

serdecznie. Wyjaśnił, jakie są procedury i zapytał, czy mam 

w sobie na tyle silnej woli, by zająć się Andżeliką, która ma-

jąc osiem lat, jest w  pierwszej klasie szkoły podstawowej. 

Po  czym przywołał panią psycholog, żeby poinformowała 

mnie o innych istotnych szczegółach.

– Pani Zofio, Andżelika ma zdiagnozowany mutyzm 

wybiórczy. Jest to  stan rozwoju choroby nabyty, któ-

ry charakteryzują zaburzenia lękowe wieku dziecięcego. 

Ona w  pewnych sytuacjach przestaje mówić, a  w  innych 

mówi. Trudne jest to  do  ustalenia, jak do  tego dochodzi. 
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Przypuszczalnie wiąże się z warunkami, jakie miała w domu. 

Od kiedy jest u nas i  jej warunki się poprawiły, zanotowali-

śmy nieduży postęp. Jednak, gdy poszła do szkoły i znala-

zła się w nowym otoczeniu, znów nastąpił regres. Po prostu 

w nowym środowisku ma stany lękowe. W tej chwili mimo 

niewielkiego postępu na  efekty musimy jeszcze pocze-

kać. 

Po tej informacji wyjaśniłam pani psycholog, że zauwa-

żyłam, iż podczas jej pobytu w zielonej szkole, gdzie zaprzy-

jaźniła się z moją córeczką Kasią, młodszą od niej, ale może 

za to bardziej przystającą partnerką do dziecięcych zabaw, 

Andżelika zaczęła częściej odzywać  się nie  tylko do  niej, 

ale także do mnie, gdy zadawałam jej proste pytania doty-

czące wspólnej zabawy.

Moim zdaniem dom i ciepło rodziny, kameralne otocze-

nie i znajome osoby powinny dać jej większe szanse właści-

wego rozwoju.

– Ja już podjęłam decyzję – wyjaśniłam. – Chcę temu 

dziecku pomóc także z  pobudek osobistych. Ja w  przeci-

wieństwie do niej w dzieciństwie, miałam dwie matki. Wy-

jątkowo dobrze rozumiem sytuację tego dziecka i uważam, 

że naprawdę można mu pomóc.

I  opowiedziałam pani psycholog swoją sytuację ad-

opcyjną, a  potem raz jeszcze poprosiłam o  skierowanie 

do  Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (TPD) w  Słupsku, żebym 

mogła jak najszybciej przystąpić do załatwienia formalności 

związanych z  zaoferowaną pomocą Andżelice. – Obiecuję 

ścisłą współpracę z  wami – wyjaśniłam – i  informowanie 

na bieżąco o postępach w odzyskaniu przez nią równowagi 

psychicznej.

Postępowanie prawne, o którym wcześniej poinformo-

wał mnie dyrektor Domu Dziecka, przebiegło szybko i spraw-

nie. Trzyosobowa komisja z  TPD przeprowadziła kontrolę 

i  wydała przychylne opinie o  mojej rodzinie i  warunkach 

mieszkalnych. Na ich podstawie Sąd Rodzinny wydał pozy-

tywną decyzję. Pierwszy raz zabrałam Andżelikę do domu 

już 10 sierpnia. Z pobytem do końca wakacji.

Mąż prowadził samochód, a mała Andżela z dużą lalką, 

jaką jej kupiłam na  powitanie, siedziała ze  mną na  tylnym 

siedzeniu z opuszczoną główką i w pełnym milczeniu. Przy-

tulałam ją i cały czas do niej mówiłam... że ma przygotowany 

pokoik razem z  Kasią, że  czeka tam na  nią dużo zabawek, 

i  że  czekają nas wycieczki do  pięknego parku i  nad rzekę 

Słupię.

Na moje pytania: czy chce to wszystko zobaczyć, czy się 

cieszy, że spotka się z Kasią, czy jest zadowolona, że spędzi 

z nami resztę wakacji, tylko kiwała główką.

Pierwsze słowa, jakie od niej usłyszałam, wypowiedziała 

dopiero po tygodniu pobytu w naszym w domu. Robiłyśmy 

wspólnie z dziewczynkami ciasteczka i poprosiłam Andżeli-

kę, żeby podała mi ściereczkę.

– Co to jest ściereczka? – zapytała.

Podeszłam do  niej i  mocno ją ucałowałam. – Brawo, 

moja pomocnico – pochwaliłam ją. I wskazując jej kawałek 

kraciastego materiału wiszącego na  kuchennym wieszaku, 

radośnie oznajmiłam: – To jest ściereczka.

Andżelika bardzo wolno się odblokowywała. Najwięcej 

mówiła do Kasi, kiedy wspólnie jadły lub się bawiły.

Przy pierwszych posiłkach, gdy na  stoliku lądowały 

przed dziewczynkami smaczne kanapki, z  talerzyka brała 

jedzenie i wkładała do swojego plecaczka. Jakby w obawie, 

że może ich zabraknąć, gdy będzie znowu głodna.

Jej zasób słów był bardzo ubogi; podstawowy i  mini-

malny. Szybko odkryłam, że wiele lepiej jej idzie przy nauce 

liczenia. Była wtedy bardzo pojętna, i bardzo lubiła matema-

tykę w formie zabawy. Bawiłyśmy się w sklep. Będąc sklepo-

wą, mogła liczyć drobne pieniążki.

Starałam się, by wizyty dziewczynki w naszym domu od-

bywały się jak najczęściej i zawsze, gdy tylko miałam więcej 

czasu, nie czekając na święta, zabierałam ją do siebie. Cho-

dziło mi głównie o to, by nie opóźniała się w nauce. Uczyły-

śmy się razem przez cały szkolny rok, aż Andżelika ukończyła 

pierwszą klasę.

Po wakacjach zapisałam ją do szkoły podstawowej bli-

sko domu w Słupsku. Moja codzienna troska i praca nad jej 

wymową przynosiły znaczące efekty. - „Odnotowano dużą 

poprawę...” – jak w  swej kolejnej opinii napisał psycholog 

dziecięcy, do którego regularnie chodziłam z dziewczynką.

Angelika stawała się bardzo samodzielna. Potrafiła nawet 

„wszystko sobie załatwić” u sąsiadki pani Dudzińskiej, którą 

szczególnie polubiła. Zaprzyjaźniła się też z jej córką Wiolet-

ką, do której chodziła się bawić, kiedy nie było Kasi. Z czasem 

stała  się na  tyle samodzielna, że nie obawiałam się wysłać 

ją do pobliskiej piekarni, gdzie chętnie chodziła po bułeczki 

na śniadanie.

W roku 1990 postanowiłam Andżelikę ochrzcić i posłać 

na religię, aby przygotować ją do pierwszej Komunii Świętej. 

Rodzicami chrzestnymi zgodzili  się zostać: siostra zakonna 

Teresa i ksiądz Andrzej z Parafii Świętej Rodziny w Słupsku.

Postępy w rozwoju dziewczynki były tak duże, że zdała 

egzaminy z religii u uczącej dzieci siostry Teresy. Chrzest i ko-

munia odbyły się 29 kwietnia 1990 roku.

Wśród zaproszonych gości na  przyjęciu były pani dy-

rektor i  wychowawczyni z  Domu Dziecka w  Kościerzy-

nie. W  prezencie założyliśmy Andżelice w  PKO książeczkę 
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mieszkaniową, żeby jej wpłacać na  mieszkanie aż  do  uzy-

skania przez nią pełnoletniości. Takie książeczki miała cała 

trójka moich dzieci. 

„Pracowałam” nad rozwojem Andżeliki po  trzy, cztery 

godziny dziennie, stosując się do zaleceń i wskazówek psy-

chologa. Po  jakimś czasie moja śliczna nowa córeczka po-

wiedziała do mnie magiczne słowo: mama.

Było to  jakoś krótko po  uroczystościach Pierwszej Ko-

munii Świętej. Zamieniając dotychczasowy zwrot ciocia 

na mamo, wypowiedziała to najwyraźniej z pełną świado-

mością, bo  najpierw bardzo ciepło popatrzyła mi w  oczy, 

po  czym mocno przytuliła  się do  mnie. Byłam bardzo 

szczęśliwa. 

Nie  byłam jednak pełnoprawną rodziną zastępczą, 

a i o adopcję nie mogłam się starać, gdyż w życiu tak zwykle 

bywa, że kiedy jest już z czymś bardzo dobrze, w innym miej-

scu zaczyna ci się walić. Mój były mąż nie akceptował mo-

ich starań o szczęśliwe dzieciństwo przybranej córki, wręcz 

przeciwnie, coraz częściej dawał mi odczuć, że nie jest to mu 

potrzebne.

Zresztą nie  tylko w  tej kwestii zaczęliśmy  się nie  zga-

dzać. Moje małżeństwo sypało się z dnia na dzień i, jak to się 

mówi, wisiało już tylko na włosku. Mąż, kiedy przestał pły-

wać w PLO, nie poczuł stałego gruntu pod nogami i jeszcze 

w tym samym roku podjął samodzielną decyzję, że skorzy-

sta z zaproszenia kuzynki z Nowego Jorku i wyjedzie do Sta-

nów Zjednoczonych.

Ciągnęło go nadal do dalekiego świata i  lżejszego oraz 

bogatszego życia niż w  Polsce. Któregoś dnia oświadczył 

mi stanowczo: - Postanowiłem, że wyjadę. Urządzę się tam, 

a potem wszystkich was ściągnę do Ameryki, ale... bez An-

dżeliki - podkreślił.

- A dlaczego bez niej? - zapytałam, na co usłyszałam wy-

jaśnienie, że „na pewno ambasada nie wyda jej wizy”.

Przygotowywał  się do  tej podróży uparcie, miał odło-

żoną sporą sumę dolarów i trochę polskiej gotówki. Pienią-

dze jak i paszport trzymał w zamontowanym w mieszkaniu 

sejfie.

Przekonywania go i prośby z mojej strony nie odnosiły 

żadnego skutku. Gdy pod koniec sierpnia temat jego wyjaz-

du powrócił, raz jeszcze postanowiłam go przekonać, żeby 

dał sobie spokój z  Ameryką, mnie tam wcale nie  uśmie-

cha się wyjeżdżać.

– Tak postanowiłem i zdania nie zmienię – wyjaśnił kate-

gorycznie. Właśnie miałem ci powiedzieć, że wyjeżdżam już 

we wrześniu. Nie wiem, jak długo mi zejdzie, zanim się urzą-

dzę. Musisz przez ten czas radzić sobie sama... A teraz się wła-

śnie wybieram, żeby dokupić dolarów, bo złotówek przecież 

ze sobą nie wezmę. – I podszedł do sejfu, żeby z niego za-

brać pieniądze. Nie zaglądał tam chyba od miesiąca.

– Cholera jasna! Sejf jest otwarty! – wrzasnął na  cały 

dom. – Czy ty tam grzebałaś!?

– A  czego miałabym tam szukać? Wiesz, że  ci nigdy 

nie grzebię w twoich rzeczach.

– Nie ma moich dolarów! Ani paszportu!... – krzyczał mój 

rozwścieczony małżonek.

Po rodzinnym dochodzeniu i zadanych pytaniach dzie-

ciom, Andżelika bez żadnego oporu przyznała się, że sejf był 

tylko przymknięty, a ona wzięła te pieniądze dla koleżanki 

ze szkoły.

– Dla koleżanki?! Dolary?! Moje pieniądze?! Jak ona  się 

nazywa?! Gdzie mieszka?...

– Justyna z  siódmej klasy – wydukała wystraszona 

Andżelika.

– Po co tej Justynie z siódmej klasy były potrzebne pie-

niądze?! – prowadził śledztwo mój mąż.

– Poczekaj, spokojnie... – uspakajałam go. Zabrałam An-

dżelikę do  pokoju dziewczynek i  zaczęłam ją wypytywać, 

kim jest Justyna, starsza od niej o cztery lata i nie koleżanka 

z klasy?

– Ona jest z  domu dziecka i  będzie miała dziecko. Ta-

kie malutkie – pokazała, rozkładając dłonie. – I powiedziała, 

że jak nie nazbiera na wózek, to je gdzieś wyrzuci.

Słuchałam z  niedowierzaniem. Dziewczynka z  siódmej 

klasy miałaby być w ciąży? 

– I ty zabrałaś wszystkie te pieniądze i jej dałaś?

– Ja mamie brałam pieniążki z portfelika, ale ona mi mó-

wiła, że to za mało.

– Jezu, dziecko. Mnie też wybierałaś z portfela pieniądze?

– Tak. Trzy razy. Ale było mało i ona powiedziała, żebym 

postarała się o więcej, bo dziecko wyrzuci. – Kochanie, co ty 

opowiadasz? Powiedz, że to nieprawda. To tylko taka bajka 

– rozpłakałam się.

– A właśnie, że prawda. – Andżela też zaczęła płakać. – 

Ona pokazała mi nawet śmietnik za szkołą, gdzie wyrzuci 

dziecko...

Udałam się na rozmowę do wychowawcy klasy Angeli-

ki, który ustalił, że Justyna podporządkowała sobie też inne 

dzieci z domu dziecka, używając różnego rodzaju szantaży, 

żeby jej przynosiły pieniądze. Dolarów, ani pieniędzy nie od-

zyskaliśmy, a  paszport był schowany w  łóżeczku dla lalek. 

Znalazła go moja córka Kasia.

Po tym zdarzeniu pani psycholog wyznaczyła mi częst-

sze wizyty, aby wspomagać oszukaną psychicznie dziew-

czynkę. A  mój mąż jak postanowił, tak zrobił. – Wyjechał 

do  Stanów, pożyczając pieniądze po  rodzinie. Zostawił mi 
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oświadczenie, że  ze  Stanów nie  ma zamiaru wracać. Takie 

samo oświadczenie wysłał do TPD.

Co ja wtedy przeżywałam. Nie miałam nikogo, żeby mi 

coś konkretnego doradził. Moje obie matki już nie żyły, ro-

dzeństwo też nie  przejawiało chęci wtrącania  się w  moje 

życie.

Wiosną 1991  roku przyjechała bez zapowiedzi cztero-

osobowa komisja, która wyjaśniła mi, że  jestem samotną 

matką i nie mam żadnych praw do adopcji Andżeliki. Kazali 

spakować rzeczy osobiste mojej przybranej córki i oświad-

czyli wystraszonemu i  zapłakanemu dziecku, że  jedzie 

do nowego wujka w Człuchowie.

Płakałyśmy obie i na nic zdały się przedstawiane na pi-

śmie opinie ze szkoły i od psychologa, że dziewczynka za-

częła się lepiej rozwijać.

Moje argumenty, że  znowu może popaść w  mutyzm 

wybiórczy, też odbijały  się pustym echem. Zatrzasnęły  się 

za Andżeliką drzwi służbowego busa z napisem TPD, i od-

jechali. Moje odwołania do różnych instytucji nie przyniosły 

żadnego pozytywnego skutku. Angelika została umieszczo-

na w rodzinie zastępczej, wychowującej tak zwane trudne 

dzieci. Było ich tam dwanaścioro.

Andżelice jeszcze długo wysyłałam paczki i wpłacałam 

na mieszkanie, na jej książeczkę PKO, którą dostała ode mnie 

z  okazji komunii świętej. Kiedy skończyła osiemnaście lat, 

przekazałam ją z pokaźną już sumą pieniędzy, do której resz-

tę miało dopisać premię „fundujące ją” państwo.

Gdy poznała swojego obecnego męża i zmieniła nazwi-

sko, nasz kontakt się urwał. Nie podała swojego nowego ad-

resu. Zostały mi tylko zdjęcia i te wspomnienia.

Agnieszka Ciesielska, kolaż
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kolaż

Joanna Kleinzeller „Madonna w zieleni”

Jan Misiek „Pamięć starych luster”
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malarstwo

Andrzej Tuźnik „Ścigamy się?”, olej na płótnie

Gina Wiszniewska „Krajobraz kaszubski 2”, olej na płótnie
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Łukasz Jaruga „Amfitryta”. Bogini, królowa morza. Olej na płótnie

Martyna Kłoskowska – martwa natura
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poezja

Gabriela Szubstarska
Zazwyczaj

wiedzie nocny tryb życia
co mnie ani nie zniechęca
ani nie przeraża

wypatrzę go
i wszystko stanie się jasne

jest taki delikatny
architekt dusz wrażliwych na zranienia
a może to tylko pozory

w rzeczywistości bezkompromisowy
zawsze gotów do walki
to nic że chłód że strach

wypatrzę go
w zburzonych wieżach Trade Centre
na słonecznej plaży
w najczarniejszym kącie pokoju

będę uważać
wolny wiersz to
krucha niezależna istota

Jerzy Fryckowski 
Pestki

Ile jeszcze ran tłumaczyć będziesz deszczowym lipcem
niepogodą nad Bałtykiem i brakiem zasięgu
marnujesz kolejne pestki wszystkich owoców świata
które tak łatwo dojrzewają w Azjatkach i Afroamerykankach
w trzynastoletnich córkach gwałconych przez Polaków katolików
w czekoladowych dziewczynach porywanych całymi klasami przez boko haram

W tobie zasychają jak naślinione znaczki na świątecznych kartkach
z dokładnością co do księżyca i tak samo jasno i boleśnie że chce się wyć

Wynajęłaś mieszkanie a razem z nim rybę na wigilię
telewizję kablową i coroczne życzenia od kominiarza
psa który uprzykrza życie pocztowym gołębiom
niosących w dziobach wstążki od moich utopionych życzeń

W bezchmurne dni przebierasz się za wdowę by anonimowo wyjść na dworzec
na który w dniach mobilizacji nosiłaś kawę i rogaliki
ciągnąc za sobą jak ślubny tren zapach cukierni

Teraz starasz się uwierzyć nowym rozkładom
masz nadzieję na dobre połączenie Północ – Południe

Paweł Karmazyn
Cud wiatru

Śpij, śmierć jest płochliwa.
Nasze dusze jak krople deszczu
tworzą kręgi na wodzie.

Jeśli tu jesteś,
jesteś w podróży.

Zazwyczaj to długa droga pod górę,
zawsze łatwiej zejść niż się wznieść.

Ogromna pustka,
w której tkwią setki dusz bez Boga,
dręczone przez współczesne pseudoprawa.

Sfory poza czasem przemierzają prerie umysłu
jak wolny wiatr z sercem w klatce.

Prawdy ukryte w sprzecznościach.
Droga, którą podąża świat zuboża,
nie pozwala odkryć siebie.

Jeśli znajdziesz swoją ścieżkę,
to co nieznane, staje się oczywiste.

Wiatr naszych dusz biegnie 
przez pustynię jak kojot,

dopóki nie odkryje w sobie odwagi.
                                              Tłum. Hanna Glok-Lejk
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grafika

Jola Wolska „Aberracja 9”, linoryt barwny Wojciech Kostiuk, z cyklu „Sen o Boschu”, akwaforta

Gabriel Roszak „Tczew. Starówka”, grafika komputerowa
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Magdalena Tuźnik

Fotolokacje
Chyba w całym Trójmieście nie było dotąd takiej wystawy – i nie chodzi tu o jej problematykę. Tym, co wyróżnia Fotolokację, 

jest forma prezentacji i podejście do tematu. Magdalena Tuźnik, artystka mieszkająca i tworząca w Pruszczu Gd., od wielu lat 

zajmująca się malarstwem, tym razem postanowiła zaprezentować efekty swojej drugiej pasji – fotografii. Autorka pokazała nam 

mniej znane miejsca swojego miasta oraz Gdańska, Gdyni i Sopotu. Będzie to podróż po trochę zapomnianych przestrzeniach, 

często nie do końca odkrytych, często tajemniczych. Prezentowane zdjęcia to wynik blisko dwuletniej pracy i setek przejecha-

nych rowerem kilometrów.

Magdalenę Tuźnik interesuje w fotografii przede wszystkim nastrój i światło, dlatego artystka wybrała noc, zmierzch i świt, jako 

pory najlepiej – jej zdaniem – oddające tajemniczy klimat pejzaży Trójmiasta i jego okolic.

Treść wystawy, w Domu Wiedemanna, była dostępna wyłącznie za pośrednictwem smartfonów lub tabletów z dostępem 

do Internetu, wyposażonych w aparat umożliwiający czytanie kodów QR.

fotografia
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malarstwo

Filip Fedak, bez tytułu, portret, akryl na płótnie

Ewa Kruglik „Ujście Piaśnicy 2”, olej Alicja Kazanowska „Kwiaty”, tempera

Regina Kłosińska „Na pole”, olej Maria Chmiel „Zima”, olej na płótnie
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Eliza Piechnik „Samotność”, olej na płótnie Tadeusz Wojewódzki „Nić Ariadny”, akryl

Henryka Lisiecka „Kaszubskie błękity”, olej
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proza

Barbara Harbul

W cieniu kasztanowców....
(Inicjacje-8) 
Płynie czas w cieniu milczących drzew...

Szał zmysłów był we mnie samej. Wielka improwizacją wszystkiego, odruchy niby kontrolowane, ale ogólnie to impuls! Nie wiem dla-

czego właśnie takim tanecznym krokiem podeszłam do swojego miejsca przy stole, zgarnęłam białą, ażurową chustę i wtańczyłam się za 

kontuar małego barku, aby błyskawicznie pozbyć się zamszowych spodenek, fantazyjnie okręcić chustą tak, aby zakrywając, odkryć jak naj-

więcej i w towarzystwie braw wytańczyłam się zza kontuaru. Moja róża ujrzała światło drugiej części nocy, a ja straciłam głowę...czy to byłam 

ja, czy Weronika bis?... do dziś nie wiem.

„Mówią płonie stodoła, płonie aż strach”... to słyszałam na pewno, resztę tłumił szum wodospadu krwi napędzanego namiętną dynamiką 

ruchu. Tańczyłam, samotny motyl, w świetle nocnych lamp, w rytm muzyki i braw, w cieniu milczących ścian...

Zapragnęłam, a w tym momencie chcieć to móc, jego obok siebie!

Jastrząb stał się moim celem! Celem na wszystko! Na razie stał w kręgu jak wszyscy, poruszał biodrami w rytm muzyki, natomiast ręce 

założone na ramiona, sprawiały wrażenie zamknięcia, tańczyły palce i płonął wzrok. To wszystko wychwyciłam w sekundach spojrzeń...to ja 

byłam roztańczoną królówką, a on? On powolnym królem, na ile powolnym w swoim majestacie władzy, jeszcze nie wiedziałam, ale miałam 

swój cel!

Zatańczyć tak, aby nie dać się złapać w pułapkę własnych emocji, a jego uwieść spojrzeniem, ruchem, namiętną obietnicą ciała, młodo-

ścią, bo w moich kategoriach był „stary”. Miał 29 lat, a ja o dziesięć mniej! Stary, ale w układance mojej głowy pasował mi jak mały klocuszek 

w budowli wieży. On, tylko on się do tego nadawał! Niech to się stanie, nie teraz przecież, może za dzień, albo dwa... a potem niech wali się 

świat!

Teraz, im bardziej drażnił mnie tą niby nonszalancką postawą i świdrującym spojrzeniem, tym bardziej kusił mnie ów wąż, pełzający skądś 

tam do pępka.

Co za prowokacja, wrzucić sobie coś takiego na brzuch! Co innego moja delikatna róża...jak błyskawice przelatywały mi takie i podobne 

myśli, bo taneczne kombinacje przychodziły same, nie wiadomo skąd...

Na razie trafnie odebrał przekaz obiecującego zaproszenia: „nikt, tylko ty” i ruszył z kręgu w moim kierunku. Niemenowska stodoła płonęła 

nadal, ale ktoś musiał puścić ją jeszcze raz, bo normalnie dawno by spłonęła!

Pierwsze spotkały się nasze oczy, nagle otwarte ze zdumienia do granic możliwości, jakby pytały się wzajemnie dziwnie zaskoczone, 

„to ty?...na pewno ty”?

Powietrze drgało zapowiedzią czegoś, czego sama nie umiałam określić, a może to mój anioł stróż kreślił napis „Nie igraj z ogniem!” Kto 

jednak w takiej chwili by go czytał?! Na pewno nie ja!

Patrzyłam w oczy Jastrzębia. Płomień jego spojrzenia był miękkim i kuszącym zaproszeniem zmysłów, a może odbijały się w nim moje 

tajemne myśli i plany?

Nie wiem! Dość, że krótko pozwolił mi na samotny taniec motyla. Nagle, moje ciało przeszył prąd, jakby od głowy do stóp i mój kawałek 

podłogi przeszła błyskawica chyba z trójzębu mitycznego boga! Wąż, jadowity wąż zimny i suchy dotknął?... przylgnął do rozpalonej tańcem 

róży w najmniej oczekiwanym momencie. Zawirowało w tańcu i głowie. Zimno węża zabierało ciepło róży pochłaniało ją i jakby zabierało 

siłę, uwalniając dziwne zapachy, róża omdlewała, a królówce spadła z głowy korona! Król pokazał swoją moc, a królówka zdawała się mówić 

na przestrzeni szachownicy: „Chwilo trwaj, jesteś piękna”! Chwila trwała do momentu, gdy zapanowała dziwna cisza, przestała płonąć stodo-

ła, ucichły brawa, a Królówka stała przylgnięta do Króla, bo inaczej znalazłaby się na podłodze obok swojej korony.

A ja, cóż ja wracałam oszołomiona na swoje miejsce, czyli do swojego ciała, spojrzałam na chustę, była na swoim miejscu, a więc wszystko 

w normie, ale dlaczego, skąd ta cisza? Coś się stało? Jastrząb trzymał mnie mocno i nie pozwolił odsunąć się od siebie na centymetr. Nie po-

wiem, że mi się to nie podobało, ale czułam, jak rozum wraca na swoje miejsce, a to już było raczej bolesne!

„Pod  papugami jest szeroko niklowany bar”...śpiewał Niemen wypełniając ciszę. Pary zaczęły kręcić  się na  parkiecie, a  obok nas stał 

Piotr...z moim paskiem w ręce i obejmując mnie nim, wyłuskał z ramion Adama mówiąc z uśmiechem „odbijany”! Zrobił dokładnie to samo, 
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co Adam kilka godzin wcześniej, ale teraz moje ciało krzyczało, ja nie chcę, jednak rozum nakazywał spokój. Teraz zauważyłam, że przecież 

z Piotrem przyszła piękna Anna i z uśmiechem triumfu ulokowała się w ramionach Adama. Zaczęliśmy tańczyć z tymi papugami w tle ni-

klowanego baru, a ja miałam ochotę zabić, zamordować, udusić tego Piotra, gdy wyszeptał mi do ucha, przytulając mocniej, „jeszcze mi za 

to podziękujesz”!

Na tle tej muzyki padły słowa: „Kochani, przyda nam się wszystkim prysznic, ciepły, zimny, ale prysznic na zakończenie tej nocy”. To już 

mówił kierownik dyspozycyjnym głosem, definitywnie kończąc zabawę słowami ,że jest trzecia rano , jeszcze przed wschodem słońca ,za 

godzinę sprawdzi czy wszyscy są za parawanem w pokojach z wychowankami. Kosz z ubraniami polecił zabrać do szatni, nam wszystkim 

udać się do sal po ręczniki, mydła itp.

Jasna cholera! To dopiero był prysznic z lodowatej wody! Prysł cały czar zabawy. Cóż, oni byli w pracy, a ja...na praktyce kolonijnej.

Jedną miałam niezaprzeczalną satysfakcję... nawet nie  dokończył z  nią tego tańca „Pod  papugami”, gdzie był szeroko niklowany bar! 

A natura nie znosi pustki...

Olena Ulyanova „A łódź płynie dalej”, batik, kolaż, 
naturalne barwniki, płótno lniane

Rita Staszulonok „Powtarzalność pokoleń”, 
olej na płótnie

Julianna Sobieszczyk, haft kaszubski. Fot. Grażyna Goszczyńska
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poezja

Tadeusz Karmazyn
Drogowskazy

           Każdy człowiek musi zdecydować się 
           czy iść w świetle twórczego altruizmu
           czy w ciemności egoizmu.
                                      Martin Luther King, Jr.

Jak tu iść
z wszystkich stron mgła pochłania mnie
uporczywie bez chęci cesji
oczy otwierają się przymykają
próbują przekłuć ścianę ociemnienia
ślepić znaków życia
pewnej drogi

wrzucony w szarą przestrzeń
bez drzwi okien zmuszony
do lustracji tchnienia
gdzie czas stapia się jak śnieg
z nadejściem wiosny
nie mogę liczyć
na wyciągnięcie ręki

jak znaleźliśmy się tutaj
daleko od siebie
uśmiechu dziecka
zwykłego uścisku dłoni
bliźniego
prostych słów westchnień
za dźwiękiem zieleni
i gwiżdżących kaczek szybujących
beztrosko nad nami

myśli kurczą się
otulają zniechęcenie
w strachu przed rozbiciem
na niewidocznej gładzi
pod stopami

jednak
próbuję iść powoli
stąpam z tęsknotą
za drogowskazem
nadziei

Zbigniew Ignacy Brzostowski
Czerwiec w Oliwie

III
Oparty o blat stołu,
wyznaczając palcem granice
burych wyschniętych jezior -
wspomnień po rozlanej kawie,
słuchałem –
nie starając się dociec
właściwych przyczyn zdarzeń.

Zostałam sama –
wśród łóżek bez pościeli,
wśród spakowanych osobistych rzeczy –
bielizny śnieżnych diun, jaśminowych koszul,
przetkanego słonym wiatrem
rękawiczek pajęczego dotyku.
Od rana w zapomnianym, papierowym hotelu,
w towarzystwie nagiej tafli okna.

Na co czekam – nie wiem.
Dziwnie stąd odjeżdżać
i dziwnie pozostać.

Co tu jest mojego –
ta miedziana indyjska biżuteria
w barwach siarki i szelaku.
Co z sobą zabieram –
czarną kredkę do oczu, sandały,
moje hebrajskie imiona.

Ani tam, ani tutaj – nie czeka mnie nic,
co bym mogła nazwać – moje.

Podpierałem się zręcznie twoją parasolką,
a przecież nie zwykłem
z tym przedmiotem chodzić,
nawet gdy mi deszcz zalewa okulary.

Zostałam sama –
przemierzając pustkę godzin.
Przemierzając strach –
przed nieuchronnym czasem samotności.
Czekając –
na to co się zdarzy – 
gdzieś poza mną.

Balansując na krawędzi peronu
wypatruję twego cienia,
który wchłonął
żarłoczny brunatny jaszczur
mknący na południe.
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Andrzej Sikorski
* * *

Na  strychu w  poniemieckim domu Prababki Katarzyny* stały dwie skrzynie z  lichym zamknięciem. Puste. Przed świętami 
Babciunia myła je w środku i dokładnie wycierała. Mama straszyła, żeby nigdy tam nie zaglądać, bo spadnie wieko i... A staruszka 
śmiała się i powtarzała : - Wylezie, skoro myśmy z tego wszystkiego wyleźli tutaj!

*Lwowianki znad Sztreki

Hanna Glok-Lejk
Ambiwalencje

Odkąd zmieniliśmy rzeki,
do każdej strony domu przytula się gniazdo.

Z powodów subiektywnych, nie znosisz rozmów 
                                                         o czwartej rano,
wypowiedziałeś wojnę ptakom.
Od tej pory proporcjonalnie do jajek
przybywa straszaków.

Nikt, oprócz ciebie, nie traktuje poważnie
plastikowych nielotów,
ostatnio nawet uczyłeś jednego z nich latać.

Zadziwia, z jaką precyzją
lepisz z ziaren kule dla ptaków,
gdy mróz ścina świat.

Magdalena Kuśmirek
wiatr

tymczasem tunel wiatrowy
a wiatru ci u nas dostatek
przyjm ten nagi wiatr od morza
niech ci sprzyja
rozwiewa włos i obyś nie wyłysiał
obyś włosami muskał jej skroń
pochylając się nad czerwienią ust

tymczasem wiatr od morza
pachnie solą i wolnością
w tunelu jest ptak
a w moich snach
mówię kocham
do niego

Tadeusz Jałoszyński
Poeta „szczurołap”

                       Motto: „Na zło nie można
                                     Tylko patrzeć”

Jakim słowem mam z pluskiem wody rozmawiać?
Jakim śpiewem mówić z jej nurtem biegu?
Jaką siłą wiatr musi wiać?
-By nie być tylko cieniem w obiegu

Mogę tylko w czas się zanurzyć
Nie mówiąc nic a nic, tylko płynąć
Martwe słowa same nie będą żyć
Obrócone w żywą materię będą tonąć

Siłą poezji trzeba wywabić zło świata
Wpłynąć na zmianę biegu rzeczywistości
Znaleźć flet szczwanego szczurołapa
Dla zniszczenia świata zła, fałszu i ciemności

Będę grał na moim starym flecie
Wyprowadzę zło w ludziach – szczurach
Będę grał melodie dane poecie
Nie ukryją się w mundurach, frakach, sutannach i purpurach

Życie dało mi odwagę
Jaką ma słońce, które wschodzi
Pisane słowa rzucam na wagę
- Wraz z porankiem nowy duch się rodzi

Zofia Maria Smalewska
Zakochani

jak deszcz co łączy niebo z ziemią
jak pająk
uplatający tiul babiego lata
tak srebra nić łączy ponad czasem
spaja tkliwością
wzór życia we dwoje

na progu jesieni
sami w wirze zdarzeń losu
wtuleni w siebie
z pieszczotą pocałunków
krok za krokiem
w życiu jak w sobie zakochani

ona go tuli w kroplach deszczu
rozniebieszcza fale morza
rozszeleszcza suche liście
coraz bliżej są przy sobie
wspólny oddech jeden rytm
serca

on tuli jej ciepłe dłonie
muska wargą skraje powiek
zakochani lat już tyle
podążają w jedną stronę
połączeni jedną myślą
śnią o szczęściu ponad czasem
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malarstwo / rysunek

Barbara Jankowska, akwarela

Julia Mazur, rysunek długopisem
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Grzegorz Antoni Cwaliński

Śmierć

Śmierć nie jest prostą nieskończoną, a jedynie odcinkiem ukrywającym największą niewiadomą ludzkości. To etap zamykają-

cego się “ziemskiego trwania”, wpisanego jako koniec lub początek w kulturę i tradycję.

To podróż z jednego do drugiego wymiaru, w którym materia staje się ulotna, a świadomość i rozum górują nad podziałami. 

Chciałbym, aby była to wyprawa w przeszłość przeplataną “ważnymi zdarzeniami”.

Wędrówką z kartonową walizką po białych, płóciennych szlakach mitów i symboli. (…)

fotografia

Starość

Śmierć
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rzeźba

Mateusz Michalczyk

Ceramiczne Korony 
Fot. Grzegorz Antoni Cwaliński 
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Trąbki Wielkie na całym 
świecie. Lato 2021

Były wakacje. Mieszkańcy Gminy Trąbki Wielkie podróżowali do różnych miejsc. Wszędzie robili zdjęcia. Chcieliśmy, aby na tych 

zdjęciach była też Gmina Trąbki Wielkie. Zaproponowaliśmy więc zabawę pt. „Trąbki Wielkie na całym świecie”. Wystarczyło tylko 

kupić koszulkę z logo Gminy, zabrać ją na wakacje, zrobić w niej zdjęcie i przesłać je do nas. Od 1 lipca do 30 września otrzy-

maliśmy 85 zdjęć na których w koszulkach z logo Gminy Trąbki Wlk. zaprezentowały się 52 osoby. 20 zdjęć nadesłanych zostało 

z zagranicy, z Chorwacji, Cypru, Czech, Grecji, Hiszpanii, Niemiec, Turcji, Ukrainy i Włoch. Za wszystkie bardzo dziękujemy. Prezen-

towane one były na facebooku Gminy Trąbki Wlk. i GOKSiR w Trąbkach Wlk. Stworzyliśmy też z nich interaktywną mapę, z którą 

można oglądać na stronie:

https://view.genial.ly/6130d21adee3de0da37647c0/interactive-content-untitled-genially?fbclid=IwAR1Qik4CfA1rhrbElncRdi-

-5RTpmELAz-ed8ZHTgoCsqw3NdsayoW7oJWoU
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Iwona May 

INSPIRACJE: J.
J. kocha relacje z ludźmi. Lubi swojego inteligentnego kota, porządek w domu, ogrodzie i za płotem. Uwielbia Paryż.

J. nie lubi narzekać. I nie narzeka.

Nie ma cierpliwości do narzekających, bo to odbiera energię i niczego nie zmienia.

J. kocha słońce.

Ma wciąż piękny uśmiech tej dziewczyny sprzed lat, dziewczyny w czerwonej sukience.

J. kocha Paryż za Luwr, Mona Lisę, Pola Elizejskie, parki i ogrody.

Ma swoje ścieżki, miejsca gdzie siada na ławce, zamyka oczy i odpoczywa.

J. lubi spędzać w Paryżu Święta Bożego Narodzenia.

Święta w domu, który jest Jej bliski łączą tradycję z nowoczesnością.

Nie ma tradycyjnych dwunastu potraw na wigilijnym stole. To jest najczęściej uroczysta kolacja. Przygotowuje się na przykład rybę, 

kaczkę, podaje dobre wino, no i oczywiście muszą być trufle. Drogie szalenie, ale ten jeden dzień w roku jest tego wart, żeby zagościły 

w domu- chociaż w symbolicznej ilości. Dlatego stoi się w kolejce, płaci i stawia na stole.

Miła rozmowa jest też nieodzownym elementem tego wieczoru. Spacer po Polach Elizejskich, wyglądających imponująco.

Jeśli czujesz taką potrzebę – czeka na ciebie pasterka.

Charakterystyczna jest swoboda w formie spędzania tego wieczoru. Ważne, że z bliskimi. Nie wypada niczego narzucać.

Każdy taki pobyt niesie ze sobą miłe wspomnienia, moc pozytywnej energii, które wraz ze zdjęciami, filmami J. zabiera do domu, 

czekając na kolejny wyjazd.

Nasza pointa: dobrze mieć takie miejsca. Paryż, Londyn, Madryt, Rzym… i ławeczka w pobliskim parku, niedaleko domu, uśmiech 

nieznajomej osoby, niewymuszona życzliwość, ciepłe słowo, czuły gest.

Dobrych Świąt.

Wiesław Jezierewski „Radunia zimą”, fotografia
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V Festiwal  
FOTEL – 2021

48 tysięcy widzów na 8 spektaklach, w tym aż 16 tys. na jednym z porannych przedstawień - to bilans V Festiwalu Objazdo-

wych Teatrów Lalkowych Młodego Widza FOTEL. Wydarzenie odbyło się w dniach 23-24 września br. w Ośrodku Kultury, Sztuki 

i Bibliotece Publicznej Gminy Pruszcz Gdański w Cieplewie. A właściwie na terenie całej gminy, powiatu, województwa oraz 

Polski. I nawet poza granicami kraju, bowiem po raz drugi festiwal miał formułę online. 

– W ubiegłym roku ograniczenia związane z COVID-19 zmusiły nas, by przenieść festiwal do sieci internetowej. Sukces tego posu-

nięcia i ciągły stan zawieszenia w sektorze kultury spowodowany pandemią koronawirusa, skłoniły nas do kontynuowania festiwalu 

online również w tym roku – wyjaśnia Grzegorz Cwaliński, dyrektor festiwalu, na co dzień kierujący ośrodkiem kultury w Cieple-

wie. – Największą publiczność - prawie 16 tysięcy osób - zgromadził spektakl „Mój przyjaciel pies” grupy TeatRyle z Poznania.

Miłośnicy sztuki teatralnej z Gminy Pruszcz Gd., czyli rodzina 
Rybickich oraz gospodarze Festiwalu Magda Świerczyńska-Dolot 

i Grzegorz Antoni Cwaliński

Uczniowie klasy IIc z Rotmanki prezentowali różne rodzaje lalek 
teatralnych

Spektakl „Mój przyjaciel pies” grupy TeatRyle z Poznania obejrzało 16 tysięcy widzów
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W festiwalowym studio gościli m.in. uczniowie szkół podstawowych z Rotmanki i Wiśliny oraz wójt Magdalena Kołodziejczak, 

która objęła festiwal patronatem honorowym. Rolę gospodarzy pełnili Magdalena Świerczyńska-Dolot i  Grzegorz Cwaliński. 

Odwiedziło ich również czworo miłośników sztuki teatralnej z gminy Pruszcz Gdański, czyli rodzina państwa Rybickich. To wierni 

widzowie kolejnych edycji festiwalu i innych wydarzeń teatralnych organizowanych przez OKSiBP. 

Częściowo oferta FOTEL-u (dwa przedstawienia i warsztaty) była prezentowana w tłumaczeniu na język migowy. Organiza-

torzy przygotowali także karty zadań inspirowane sztukami teatralnymi prezentowanymi podczas festiwalu. Chętnie korzystali 

z nich zarówno nauczyciele na lekcjach z uczniami, jak i rodzice – do zabawy z dziećmi w domu.

Festiwalową publiczność pożegnał wicewójt Daniel Kulkowski, który przypomniał dzieciom i ich rodzicom o konieczności za-

chowania bezpieczeństwa na drodze i noszeniu zwłaszcza o tej porze roku odblaskowych elementów na odzieży czy tornistrach. 

– Naszej wspaniałej publiczności gorąco dziękujemy, że była z nami! FOTEL wymaga długich, wielomiesięcznych przygotowań. Dla-

tego już teraz zaczynamy pracę nad kolejną, szóstą edycją festiwalu. Mamy nadzieję, ze za rok będziemy mogli spotkać się nie tylko 

w Internecie!

(AS)

Fot. Mateusz Włoch

Magda Świerczyńska-Dolot i Marcin Marzec z Teatru Barnaby prezentujący lalki ze spektaklu „Baśń o Piecuchu 
najwspanialszym”

Prezentacja lalek z pracowni Hanki Kośmickiej Prezentacja kukiełek wykonanych z kuchennych łyżek
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poezja

Andrzej Sikorski
Znają go w megasamie

Idzie. Nie  rozgląda się. W  reklamówce ma pustą butelkę po  niegazowanej mineralnej i  słoik po  zupce dla kotów. Zawsze 
zatrzymuje  się w  tym samym miejscu przy kosmetykach. Potem szybko wysypuje okruchy z  kieszeni i  z  pustym koszykiem 
podchodzi do kasy. – Tutaj w górę strumienia chodziłem z durszlakiem na raki i pstrągi, no takie w sam raz. Pani nie pamięta, 
a ryba ciągle idzie!

Dobiesław Konieczny
* * *

Pewność jest złudzeniem
jak nieśmiertelność
albo myśl
że kogoś znasz

Nie ma ucieczki
wreszcie musisz spojrzeć
koła na wodzie zastygły w drewniane słoje

Przyszła pora na śmiech ze zrozumieniem
albo płacz
w ostatnim oddechu pływa wielka ryba
nie oswoisz jej ze śmiercią

Popiół to już tylko opowieść
srebrne ognie na niebie syczą
że nadciąga wiatr

Elżbieta Kruglik
ONA

tik nerwowy
spojrzenie i pstryk
okiem łapię kadr
księżycem tęczówki

a ONA
nie przepuszcza nikomu
pomalutku pozwala odejść
martwym liściom
martwym myślom
i z roku na rok
coraz mniej zdziwienia

cyk pusty fotel
jeden drugi i pół sprężyny
a trzeci w modlitwie
czwartemu nie odpuści

stołek na stołku
stołkiem podparty
racice kopią nerwowo
grzebią coś przy korycie

śmierć kolejna
też już nie dziwi wcale
puste zdjęcie w ramce
bez twarzy nawet

a ONA
nie przepuszcza nikomu
pomalutku pozwala odejść
martwym liściom
martwym myślom
i z roku na rok
coraz mniej zdziwienia

na szczęście

Elżbieta Maria 
Laskowska
Mijają dni

Mijają dni
uśmiech znika
szarzeją barwy
radość pęka
jak bańka mydlana
nadzieja umyka
troski zamykam
w skarbcu pamięci
wieczory
kąpią się ciszą
tylko myśli
jak obłoki
mkną w umyśle
brak snu
męczy do świtu
i znowu ranek
i pytam
co dalej

Krzysztof Kamil  
Skrzypek
* * *

stołów przyszłych wspólnie 
nie szacowaliśmy jeszcze 
roztargnieni życiem 
samotności wieszcze 
metryk pozbawieni
kapiących rozsądkiem 
chwil wiecznie straconych 
w zgubionym porządku 
grymasów uśmiechu 
orderu radości 
szukający zawsze 
kiedy zmysły gościł 
rozpędem zbłąkanym 
zadumą milczącą 
głów nie potraciwszy 
żyjemy niechcąco

Roman  
Ciesielski
powtórka z Hasiora

widzisz te wszystkie obrazy
jak żywe
z mgły wyłania się
matka nieszczęsna
wołając przebitym łonem –
zakrwawione szkło
przebija becik
i włosy mojej matki
rozwiane
długie
zakrywające przed światem
moje istnienie
wyszywające
we mnie charakter
przez mgłę widzę
te wszystkie czołgi
które wjeżdżają we mnie
nie po raz pierwszy
odbezpieczam się wtedy
i strzelam
wszyscy
milcząco potakują głowami

nikt nie widzi krzyży



37

System 
kanalizacyjny

System kanalizacyjny wyposażony jest w 17 przepompowni pośred-

nich oraz PS1 przepompownię główną – w pełni zautomatyzowanych. 

System monitoringu zapewnia stałą kontrolę pracy przepompowni, 

prowadzoną z siedziby Zakładu oraz natychmiastową reakcję w przy-

padku awarii.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i  Kanalizacji „WiK” jako eksploatator 

sieci kanalizacyjnej utrzymuje ją w należytym stanie technicznym, po-

przez systematyczne czyszczenie zarówno kolektorów kanalizacyjnych, 

jak i przepompowni ścieków. 

Pruszcz Gdański nie posiada własnej oczyszczalni ścieków. Miejskie 

ścieki tłoczone są do oczyszczalni „Wschód” w Gdańsku w celu podda-

nia ich procesowi oczyszczania.

Miasto Pruszcz Gdański jest niemalże w  100% zwodociągowane 

i skanalizowane.

Siedziba PWiK „WiK”

Stacja uzdatniania wody nr 3a Filtry do wody na stacji uzdatniania wody nr 2

Studnia K5. Zapuszczanie filtra

Stacja uzdatniania wody nr 2a
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historia

Radosław Kubus

Kryminalne rozmaitości z Pruszcza 
i okolic w I połowie XIX wieku

Truizmem jest stwierdzenie, że przestępczość towarzyszyła człowiekowi od zawsze. Na przestrzeni dziejów zmieniały się jedynie formy przestępczości, 

które były reakcją na postęp w zakresie rozwoju metod dochodzeniowo-śledczych. W XIX wieku tak jak i w stuleciach wcześniejszych podstawowym na-

rzędziem władzy służącym poszukiwaniu zbiegłych przestępców były listy gończe. Wywieszano je w miejscach publicznych, między innymi na drzewach 

rosnących wzdłuż głównych traktów komunikacyjnych. Ponadto przedrukowano je w lokalnej prasie oraz w organach urzędowych, takich jak amtsblatty 

i kreisblatty, które były z kolei obligatoryjnie prenumerowane przez lokalnych urzędników oraz duchownych. 

To właśnie te lokalne organa urzędowe są najlepszą skarbnicą wiedzy na temat wielu różnych aspektów kryminalnych dla określonej jednostki ad-

ministracyjnej (rejencji bądź powiatu). Poza listami gończymi w dziennikach urzędowych w specjalnej rubryce zatytułowanej «Policja Bezpieczeństwa» 

(Sicherheits-Polizei) publikowano również informacje o zagubionych dokumentach (np. paszportach), włóczęgach którzy zostali wydaleni poza granicę 

państwa, niezidentyfikowanych zwłokach topielców, których tożsamość próbowano ustalić, o rabunkach kościołów, budynków przykościelnych, kar-

czem, budynków użyteczności publicznej, a w końcu publikowano tam także informacje o publicznych wyrokach śmierci dla osób, które dopuściły się 

brutalnych zbrodni. 

Dla Pruszcza i okolic tego typu informacje odnajdujemy między innymi na łamach dziennika urzędowego rejencji gdańskiej (Amtsblatt der Königlichen 

Regierung zu Danzig). W przypadku tego organu urzędowego jego wydawanie rozpoczęto w roku 1816 i ukazywał się on w regularnych cotygodniowych 

odstępach przez ponad sto lat, tj. do roku 1920. Stanowi on zatem kapitalne źródło do badania wielu różnych aspektów dziejów rejencji gdańskiej w kon-

tekście braudelowskiego „długiego trwania”. 

Jako przykładowe informacje dotyczące Pruszcza i okolic miasta, jakie odnaleźć można w gdańskim dzienniku urzędowym wskazać można między 

innymi przypadki zagubionych dokumentów. I tak w obwieszczeniu wydanym w Gdańsku 16 stycznia 1821 roku możemy przeczytać o niejakim He-

inrichu Schreiberze, ułanie z piątego regimentu pruskich ułanów. Podróżując do Kwidzyna, zgubił swój paszport w miejscowości Łęgowo, położonej 

pod Pruszczem. W okolicach tej samej miejscowości swoje dokumenty zgubił także były polski żołnierz Johann Zelinski (z zawodu szewc), również udają-

cy się w stronę Kwidzyna, o czym zawiadamiano z Gdańska 22 stycznia 1823 roku. Za Pruszczem z kolei dokumenty zgubił garncarz Peter Schlesger, który 

podróżował do Królewca przez Elbląg. 

Jednymi z najciekawszych obwieszczeń zamieszczanych w kronice bezpieczeństwa były listy gończe. Pokazują zarówno ówczesne obyczaje, jak rów-

nież stanowią fantastyczne uzupełnienie danych genealogicznych pozyskiwanych zazwyczaj z ksiąg metrykalnych. Jeżeli chodzi o listy gończe związane 

z Pruszczem i najbliższymi okolicami tegoż ośrodka, to wskazać można np. na niezwykle interesujący list gończy wydany w Pruszczu 21 kwietnia 1841 roku 

za Maryanem Lyczbienskim. Aresztowany za włóczęgostwo mężczyzna uciekł z transportu pomiędzy Pruszczem a Gdańskiem. Jego rysopis nie odbiegał 

znacząco od rysopisów innych przestępców. Jedyną wyraźnie różnicującą go cechą była, niezwykle rzadka wśród przestępców, znajomość łaciny. Otóż 

jak wskazuje wydawca listu, ów oskarżony o włóczęgostwo człowiek był najprawdopodobniej katolickim księdzem pochodzącym z Królestwa Polskie-

go, a dokładnie z Janowa Podlaskiego. Ubrany był w ciemne prążkowane spodnie, lnianą białą koszulę oraz marynarkę w kolorze ciemnooliwkowym. 

Na głowie nosił czarną czapkę, na szyi jedwabną czarną chustę, na nogach natomiast zdatne buty z cholewami. W powtórzonym 16 maja liście gończym, 

którego opis był nieco bardziej dokładnym, podano że ów Lyczbienski posiada dodatkową odzież na zmianę, a także fajkę służącą mu do palenia tytoniu. 

Równie ciekawym listem gończym, jest dokument wydany za flisakiem Johannem Grabowskim. Ów flisak wraz z trójką innych towarzyszy obrabowali 

pewnego chałupnika, kradnąc z jego domu żywność oraz ubrania. Skazanych złapano i osadzono w pruszczańskim więzieniu. To właśnie z niego zbiegł 

Grabowski. Uciekiniera rozpoznać można było przede wszystkim po tym, że na jego lewej ręce znajdowała się blizna nabyta na skutek zranienia szablą. 

Strój flisaka, był strojem niezwykle ubogim, niemal wszystkie części jego garderoby w liście gończym poprzedza przymiotnik „alte”. 

Większość kradzieży z reguły dotyczyła rzeczy drobnych, takich jak ubrania, płody rolne, jedzenie. Jedynie nieliczni przestępcy dopuszczali się kradzieży 

bardziej wartościowych przedmiotów. W tym celu często łączyli się w szajki przestępcze, włamując się do karczm, budynków użyteczności publicznej, 

czy też przede wszystkim kościołów. Być może członkiem takiej „zorganizowanej grupy przestępczej” był pochodzący z Długiego Pola Martin Schröder. 

W liście gończym wystawionym za nim w Pruszczu 13 listopada 1830 roku napisano, że jest złodziejem recydywistą podejrzewanym o brutalny napad 
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i obrabowanie kościoła w Steblewie. Należy bowiem zaznaczyć, że w latach 30. XIX wieku odnotowuje się wiele włamań do kościołów, w tym również 

tych kościołów, które położone były w niewielkiej odległości od Pruszcza. 

W nocy z 6 na 7 maja 1831 roku miało na przykład miejsce włamanie do ewangelickiego kościoła w Rokitnicy z którego zrabowano m.in.: dwie cynowe 

misy chrzcielne wraz z podstawkami, dwie miedziane donice, jedną miedzianą spluwaczkę oraz kilka różnych ksiąg kościelnych w tym śpiewnik z dedyka-

cją „dla kościoła w Rokitnicy”. W tym samym roku, w nocy z 2 na 3 trzeciego maja doszło z kolei do włamania do ewangelickiej świątyni w Juszkowie, skąd 

skradziono dwa metalowe ramiona od świecznika, dwa metalowe świeczniki ołtarzowe, dwie cynowe podstawki pod świeczniki, dwa cynowe wazony 

oraz nakrycia z ołtarza i ambony. Rok później w nocy z 6 na 7 grudnia zrabowana została natomiast ewangelicka świątynia w miejscowości Leszkowy. 

W tym przypadku do ciekawszych łupów należy zaliczyć cztery figury aniołów oraz pojedyncze małe ozdoby w formie ryb. Poza tym złodziejom uda-

ło się także uzyskać gotówkę w wysokości 3 raichstalarów, 13 srebrnych groszy oraz 8 fenigów w miedzianej monecie. Pieniądze znalazły się w kościele 

na skutek kolekty. Jak widać ówcześni przestępcy nie zważali na konwenanse. Byli w stanie naruszyć nawet przestrzeń sakralną, oby tylko uzyskać doraźne 

korzyści ekonomiczne. Przestępcom nie przeszkadzał nawet fakt, że znajdujące się w Pruszczu i jego okolicach kościoły, były ze względu na swoją konfesję 

miejscami skąpo wyposażonymi. 

Poza wskazanymi powyżej przypadkami, sporadycznie zamieszczano także dość osobliwe obwieszczenia. Jedno z nich dotyczy 38-letniego mężczy-

zny, syna posiadaczki ziemskiej w przywoływanej już Rokitnicy. Ów Peter Engler, bo tak nazywał się mężczyzna, cierpiał najprawdopodobniej na depresję. 

27 marca 1838 roku oddalił się on ze wsi i już nie powrócił. Z tego też względu podawano do publicznej wiadomości wygląd i ubiór zaginionego. Miał 

on być rozpoznawalnym szczególnie po tym, że jego lewa ręka na skutek doznanego udaru znacząco drgała. Ponadto nosił gęstą brodę, ze względu 

na to, że nie golił się od trzech tygodni. Z ciekawszych części jego garderoby, można wymienić koszulę, na której znajdowały się inicjały P.E. Wszystkich, 

który byli w posiadaniu informacji na temat miejsca pobytu Petera Englera lub informacji o jego śmierci, wzywano, aby zawiadomili o tym miejscowego 

landrata lub też zamieszkującego Rokitnice właściciela ziemskiego i zarządcę wałowego o nazwisku Claassen. Można przypuszczać, że depresja, która 

doprowadziła Englera do opuszczenia domu, była wywołana udarem, ograniczającym zapewne w znacznym stopniu sprawność ruchową mężczyzny. 

Podsumowując, zamieszczane w dzienniku urzędowym rejencji gdańskiej informacje, stanowią świetne źródło zarówno uzupełniające, jak i często nawet 

prymarne w badaniu różnych aspektów historii. Podsumowując, zamieszczane w dzienniku urzędowym rejencji gdańskiej informacje, stanowią świetne 

źródło zarówno uzupełniające, jak i często nawet prymarne w badaniu różnych aspektów historii.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Artykuł jest pokłosiem pierwszego z serii wykładów historycznych, jakie tej jesieni gościły w Domu Wiedemanna, przy ulicy Krótkiej 6, a której inicjato-

rami są: Referat Ekspozycji i Dziedzictwa UM Pruszcz Gdański i Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego.

Fragment z dziennika urzędowego rejencji gdańskiej dotyczący rabunku kościoła w Leszkowych
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Tomasz Jagielski

45. rocznica odbudowy kościoła 
z II poł. XIV w. w Suchym Dębie

Kościół w  Suchym Dębie został zbudowany w  II połowie XIV wieku. 

W okresie reformacji, około 1560 roku został przejęty przez protestantów. 

W  latach 1673 – 1689 prowadzono remont kościoła, przebudowano łuki 

i dobudowano balkony. W roku 1732 wzniesiono od zachodniej strony wie-

żę w konstrukcji szkieletowej. W XIX wieku powstałą przybudówka od pół-

nocnej strony i  zakrystia. W  roku 1945  kościół został spalony. Przyczyną 

pożaru było ostrzelanie świątyni przez wojska sowieckie. Spowodowało 

to  eksplozję materiałów łatwopalnych składowanych w  murach kościoła 

przez Niemców. Obok zrujnowanego kościoła zachowała  się w  dobrym 

stanie plebania, gdzie ulokowano szkołę, później przedszkole i mieszkania 

dla nauczycieli. W roku 1948 w danej plebanii został otwarta i poświęcona 

kaplica pod wezwaniem św. Anny. 

Ruiny niszczały przez warunki atmosferyczne i  mijający czas, zostały 

zabezpieczone w roku 1974. Odbudowa rozpoczęła się z chwilą powsta-

nia Parafii pod wezwaniem świętej Anny – 1 sierpnia 1974  roku. Jesienią 

oczyszczono mury i  wnętrze ruin kościoła. W  1975  roku przystąpiono 

do naprawy murów, które zwieńczono stropem żelbetonowym i pokryto 

tymczasowym dachem z  eternitu. Z  wystroju wnętrza kościoła ocalał je-

dynie ołtarz. Nazywany „Apoteozą Marii”, datowany na połowę XVI wieku. 

W centrum Maryja ze złożonymi do modlitwy dłońmi, po prawej stronie Bóg Ojciec, po lewej Syn Boży. W 1885 roku przekazany 

do gdańskiego muzeum przez gminę ewangelicką. Pod koniec II wojny światowej, gdy Niemcy próbowali przetransportować 

Kościół Św. Anny w Suchym Dębie, 1942 r. 
Fotopolska-Eu

Rusztowania przy ruinach kościoła Kościół św. Anny i św. Joachima. Ruiny. Lata 1945-1955. Fotopolska-Eu
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skarby kultury polskiej do Rzeszy, szybko przesuwający się front uniemożliwił zagrabienie cennego zabytku. Ołtarz został prze-

wieziony do  Muzeum Narodowego w Warszawie. Ta placówka wypożyczyła ołtarz Muzeum Narodowemu w Toruniu, gdzie 

eksponat znajduje się do dzisiaj. 

W maju 1976 roku przystąpiono do wylewania podłogi i szalunku pod strop żelbetonowy. Wnętrze budującego się kościoła 

zapełniło się stemplami, których było 99. 

17 i 18 września nastąpiło zalanie stropu żelbetowego wiążącego bryłę kościoła. 

W  świątyni, przy zabitych otworach okiennych, odprawiona została pierwsza msza święta. Była to  Pasterka 25  grudnia 

1976 roku. Po 416 latach była to pierwsza msza katolicka od czasów reformacji w kościele w Suchym Dębie. Jednak z uwagi 

na bardzo mroźną zimę celebrę przeniesiono ponownie do plebanii. 3 maja 1977 roku wierni powrócili na stałe do budynku 

kościoła. 11  marca 1978  roku, ksiądz Biskup Kazimierz Kluz, Sufragan Gdański, dokonał uroczystego poświęcenia kościoła 

pod wezwaniem św. Anny i Wniebowzięcia Najświętszej Panny Maryi. 

W pracę odbudowy świątyni w Suchym Dębie zaangażowała się cała lokalna społeczność. Szczególnie: Jan Koziara, Edward 
Kowalkowski, Jan Zawolski, Jan Cymski, Józef Stępniak, Piotr Jabłko, Joachim Wojewski.

Kościół w Suchym Dębie do dzisiaj służy wiernym z miejscowej parafii. Wspomnienia z odbudowy powstały na podstawie 

zapisków księdza Władysława Żakowskiego, inicjatora i organizatora odbudowy świątyni żuławskiej w Suchym Dębie.

Kościół św. Anny i św. 
Joachima. Zniszczony 
w 1945 r. gotycki 
kościół w Suchym 
Dębie. Lata 1970 – 
1975. Źródło: Katalog 
zabytków sztuki w Polsce. 
Jerzy Z. Łoziński, Barbara 
Wolff-Łozińska. Polska 
Akademia Nauk, Warszawa 
1977. Fot. S. Stępniewski. 
Fotopolska-Eu

Jan Koziara podczas budowy zakrystii. Fot. ArchiwumPodziękowanie od ks. proboszcza  
 Wł. Żakowskiego, dla Jana Koziary
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Aleksandra Kołodziejczyk (z domu Kitowska) 
Dariusz Dolatowski

Franciszek Leon Kitowski Jr. 
(1910-1994) – działacz oświatowy, 
polonijny i społeczny z Ełganowa 
w gminie Trąbki Wielkie 

Franciszek Kitowski urodził się 17 października 1910 roku w leżącym w granicach późniejszego Wolnego Miasta Gdańska Ełga-

nowie (Lamenstein) jako najmłodsze, siódme dziecko Franciszka Kitowskiego seniora i Aleksandry z domu Firyn. Jego ojciec był 

jednym z najbardziej szanowanych rolników w okolicy, czynnie walczącym o przynależność do polskiej wspólnoty narodowej 

na  tym częściowo zgermanizowanym terenie (Ełganowo z  racji wyjątkowo wysokiego odsetka Polaków zwane było Gniaz-

dem Polaków). W latach dwudziestych ojciec był członkiem zarządu filii Towarzystwa Ludowego i Gminy Polskiej (późniejszego 

Związku Polaków) w Ełganowie, a od 1928 roku do objęcia władzy przez hitlerowców był ełganowskim sołtysem. Jako sołtys 

zasłużył się w pertraktacjach w sprawie kupna przez Macierz Szkolną budynku na siedzibę polskiej ochronki, a dzięki jego mądrej 

argumentacji i współpracy z miejscowymi działaczami polonijnymi w Ełganowie zachowała się jedyna na terenie byłego Wol-

nego Miasta Gdańska kapliczka z polskim napisem: Okaż żeś jest Matką naszą; Rok 1864. W latach trzydziestych XX wieku jego 

polonijną działalność społeczną przejęła część dzieci, zwłaszcza Agata, Antoni i Franciszek Jr. Agata Kitowska była prezesem koła 

Legitymacja studencka F. Kitowskiego Jr.
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żeńskiego Związku Polskiej Młodzieży Kato-

lickiej w  Ełganowie, a  jej siostra Anna jego 

aktywną członkinią.

Franciszek Jr. wykazywał silną świado-

mość przynależności do  polskiej wspólnoty 

narodowej i  wielkie zainteresowanie nauką. 

Po  skończeniu w  1930  roku Państwowego 

Klasycznego Gimnazjum w  Kościerzynie 

wstąpił na Wydział Matematyczno-Przyrodni-

czy Uniwersytetu Poznańskiego, który ukoń-

czył w 1934 roku uzyskując dyplom magistra 

filozofii w zakresie matematyki1.

Już od  czasów gimnazjalnych angażo-

wał  się w  działalność polonijną, a  po  skoń-

czeniu studiów powrócił w  rodzinne strony, 

gdzie pracował społecznie pełniąc m.in. w la-

tach 1934-1935 funkcję kierownika świetlicy polskiej w Ełganowie i ściśle współpracując z ełganowską szkołą Macierzy Szkolnej. 

Był też współpracownikiem nauczyciela Teodora Wrzesińskiego, z którym organizował zebrania polskich organizacji oraz kursy 

języka polskiego. Po uzyskaniu dyplomu podjął pracę w charakterze nauczyciela fizyki w I Państwowym Gimnazjum i Liceum 

w Toruniu, którą kontynuował do wybuchu II wojny światowej.

W marcu 1939 roku w ramach represji antypolskich został bezprawnie pozbawiony przez władze Wolnego Miasta Gdańska 

obywatelstwa gdańskiego. Z chwilą wybuchu II wojny światowej był jedynym dzieckiem Franciszka Kitowskiego seniora, nie-

obecnym w Ełganowie, przez co uniknął zatrzymania, ale za swą działalność w Związku Polaków w Gdańsku i Związku Zachod-

nim w Toruniu był poszukiwany przez okupanta i musiał ukrywać się pracując dorywczo w zmienianych miejscach.

Reszta rodziny Kitowskich doznała różnorodnych szykan. Rodzice wraz z  4  córkami zostali wysiedleni do  Chłopków-Kolo-

nia w gminie Sarnaki. Dwie z nich (Agata i Leokadia) zostały następnie wywiezione na przymusowe roboty do Niemiec, skąd 

już nie powróciły. Syn Antoni we wrześniu 1939 roku został osadzony w obozie koncentracyjnym Stutthof, gdzie 3 czerwca 

1940  w  wieku 37  lat zmarł. Wojnę udało  się przetrwać synowi Janowi, pracownikowi stoczniowemu, który po  burzliwych 

i nie do końca znanych kolejach losu powrócił do rodzinnego domu i gospodarstwa, ożenił się, doczekał się córki i kilka miesięcy 

po jej narodzeniu zmarł w 1950 roku. Senior rodziny zdołał wrócić z miejsca wysiedlenia do domu w Ełganowie, gdzie pod ko-

niec 1945 roku zmarł. Niestety nie doczekała końca wojny jego ciężko chora żona, matka Franciszka Jr., Aleksandra Kitowska, 

która zmarła na wygnaniu.

Podczas wojny Franciszek Jr. ukrywał  się na  te-

renie Generalnego Gubernatorstwa, a  ostatecznie 

osiadł w  Iłży koło Radomia, gdzie kontynuował 

działalność oświatową prowadząc od  1941  roku 

do chwili wyzwolenia tajne nauczanie. Tam też po-

znał swoją późniejszą żonę - Helenę Barbarę Sępioł 

(aktywną działaczkę Armii Krajowej, córkę rozstrze-

lanego przez Niemców właściciela piekarni zaopa-

trującej oddziały AK).

Po zakończeniu wojny Franciszek Kitowski niemal 

natychmiast powrócił w rodzinne strony i w kwiet-

niu 1945 roku osiedlił się na stałe w Gdańsku, gdzie 

zaangażował  się w  organizację szkolnictwa w  ra-

mach tzw. grupy operacyjnej Ministerstwa Oświaty, 

1 Prawdopodobnie był jedynym przedwojennym mieszkańcem Ełganowa, któremu udało się zdobyć wyższe wykształcenie.

Z narzeczoną Heleną Barbarą Sępioł w Iłży, 1942 r

Franciszek Kitowski (pierwszy z prawej) z działaczami Macierzy Szkolnej - 
kierowniczką ochronki polskiej Marią Łaskawiec i kierownikiem szkoły polskiej 

Teodorem Wrzesińskim w Ełganowie
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na której czele stał dr Stanisław Turski (późniejszy 

rektor Politechniki Gdańskiej). Za najważniejsze za-

danie uznano zabezpieczenie gmachów szkolnych. 

Franciszek Kitowski wraz z Józefem Wełniakiem już 

12  kwietnia 1945  roku zajął gmach po  Wyższym 

Gimnazjum Realnym im. Piotra i  Pawła (dawnym 

Gimnazjum Polskim Macierzy Szkolnej).

7 czerwca 1945 roku uruchomiono I Państwowe 

Gimnazjum i  Liceum w  Gdańsku, którego grono 

nauczycielskie tworzyli między innymi Bernard Ja-

nik, Franciszek Kitowski (mianowany na nauczycie-

la 15  kwietnia 1945  roku), Barbara Mielcarzewicz, 

Józef Wełniak i Adam Zaczek. Dzięki bardzo wcze-

snemu i skutecznemu zabezpieczeniu szkoły uda-

ło się uratować bogaty zbiór pomocy szkolnych i w pełni wyposażone obserwatorium astronomiczne2.

Franciszek Kitowski pracował także od 1 września 1945 roku głównie jako nauczyciel fizyki w Państwowym Liceum Budownic-

twa Okrętowego, „Conradinum”, od 14 marca 1947 roku na Wydziale

Elektrycznym Politechniki Gdańskiej, od 1września 1949 roku na Wydziale Studiów Przygotowawczych Politechniki Gdańskiej, 

a od 1952 roku był wykładowcą fizyki w Państwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej. Od września 1964 roku pracował w Wyż-

szym Studium Nauczycielskim w Gdańsku, gdzie od 1969  roku był kierownikiem Zakładu Fizyki. Studium to zostało w  roku 

1970 wchłonięte przez powstający Uniwersytet Gdański. Był świetnym dydaktykiem, bardzo mocno angażującym się w fizykę 

doświadczalną i przygotowywanie pokazów mających przybliżyć adeptom fizyki jej nie zawsze łatwe pojęcia i prawa, a także 

autorem i współautorem podręczników. Jego wielką pasją i  sposobem relaksu było wędkarstwo, któremu oddawał  się przy 

każdej sposobności.

Za swą pracę oświatową został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, orde-

rem Polonia Restituta, odznaką Zasłużonego dla Ziemi Gdańskiej, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Medalem Założe-

nia Gminy Polskiej i Macierzy Szkolnej. Był wielokrotnie wyróżniany za działalność dydaktyczno-wychowawczą i organizacyjną 

przez rektora UG. Zmarł w Gdańsku 24 lipca 1994 roku.

2 B. Janik, Rocznik Gdański, t. 34/35, str. 325.

Korespondencja z Heleną Barbarą Sępioł, sprawdzona przez cenzurę wojskową

Tableau Studium Przygotowawczego Politechniki Gdańskiej, lata 1950-1952
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Artur Jendrzejewski

Fabryka Maggi 
w międzywojennych Pszczółkach 

Obecne Pszczółki, a w okresie istnienia międzywojennego Wolnego Miasta Gdańska Hohenstein, mogą pochwalić się wieloma pamiąt-

kami z tamtego okresu, zachowanymi do czasów współczesnych. Jedną z takich materialnych pozostałości jest budynek, w którym działał 

oddział, znanej na całym świecie, fabryki produkującej przyprawy „Maggi”. Stoi on nieopodal przedwojennej rozlewni mleka zwanej też 

mleczarnią, przy torach kolejowych, tuż za tunelem po lewej stronie jadąc pociągiem w kierunku Tczewa. Na jego murach, wzniesionych 

z czerwonej cegły, można zobaczyć pozostałości niemieckich napisów świadczących o jego dawnym przeznaczeniu. To tam trafiały sub-

stytuty ze Szwajcarii do produkcji płynnej przyprawy przygotowywanej według tradycyjnej receptury. Gotową przyprawę, znaną pod na-

zwą „Maggi” rozlewano tam także do małych buteleczek z żółto-czerwoną etykietą, które następnie trafiały na półki sklepowe.

Opisywany budynek pobudowano później niż pobliską dawną mleczarnię, bo prawdopodobnie dopiero w okresie międzywojennym. 

Warto w tym miejscu wspomnieć, że obecni mieszkańcy Pszczółek lokalizują mleczarnię po drugiej stronie torów, w okolicy dzisiejszych 

ogródków działkowych. Tam bowiem istniała ona w okresie powojennym. Wiemy jednak z zachowanych fotografii z początków XX wieku, 

że pierwszy budynek rozlewni był zlokalizowany tuż obok dawnej „Maggi” przy obecnej ul. Pomorskiej 42. Jeszcze niedawno funkcjo-

nowała tam Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”. Dowodem na to jest, znana i rozpowszechniona w sieci internetowej, kartka 

pocztowa z 1910 r. ukazująca, między innymi rozlewnię mleka. Na dwóch górnych fotografiach widać budynek wspomnianej mleczarni, 

ale nie ma obok niej jeszcze wspomnianej fabryki „Maggi”, jest za to nieistniejący obecnie, wiatrak typu koźlak. Pszczółki od 1920 r. wchodziły 

w skład nowoutworzonego Wolnego Miasta Gdańska, które przez cały okres międzywojenny się rozwijało gospodarczo, a na jego obszarze 

powstawały liczne firmy oraz filie znanych zagranicznych koncernów. Tak też było z firmą „Maggi”, która w tamtym czasie przeżywała swój 

rozkwit, a jeden z jej oddziałów powstał w Pszczółkach.

Pszczółki (Hohenstein). Pocztówka z 1910 r.  
Źródło: http://wolneforumgdansk.pl/viewtopic.php?t=678&postdays=0&postorder=asc&start=0
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Warto wspomnieć kilka słów o samej marce, którą do dziś utożsamiamy z przypra-

wami kuchennymi, zupami i wzmacniaczami smaku przygotowywanych potraw. 

Swój początek historia „Maggi” miała w  drugiej połowie XIX wieku, kiedy to  Eu-

ropa przeżywała rewolucję przemysłową oraz obyczajową, ale  także borykała  się 

z problemami, między innymi głodu i chorób. Był to także okres kiedy przestawały 

obowiązywać stereotypy mówiące o roli kobiety, jako jedynej wychowującej dzie-

ci i dbającej o dom. Kobiety w tamtym czasie dużo czasu spędzały pracując ramię 

w ramię z mężczyznami. W sposób całkowicie naturalny miało to swoje skutki w re-

gularności i jakości odżywiania się wielu rodzin. Nie było czasu na przygotowanie 

pożywnych potraw, bo  liczył  się pośpiech, a  czasami doskwierał także głód lub 

ograniczone możliwości pozyskania wartościowych produktów, w tym między in-

nymi mięsa. Odpowiedzią na to miały być produkty i gotowe potrawy, które można 

byłoby przygotować szybciej i  jednocześnie miały być równie syte, jak tradycyjne 

mięsne oraz tak samo odpowiednio doprawione. Z taką właśnie myślą wyszedł Ju-

liusz Maggi, syn właściciela młyna i szwajcarski przedsiębiorca, który przypatrując się 

swoim pracownikom widział u nich wspomniane wyżej problemy1. Jego firma, która 

początkowo wytwarzała mąkę pszenną, położona była w miejscowości Kempthall, 

niedaleko Zurichu. Dopełnieniem jednak tej podstawowej działalności było ekspe-

rymentowanie z  roślinami strączkowymi, wytwarzając z  nich, bogatą w  składniki 

odżywcze, mąkę. Ta z kolei miała stać się podstawą pożywnych dań ekspresowych. 

Maggi uważał siebie za wizjonera, ale przede wszystkim był spostrzegawczym biz-

nesmenem. W 1882 r. spotkał innego wizjonera, doktora Fridolina Schulera, który 

z kolei uważał, że jedną z przyczyn wysokiego poziomu zachorowań oraz umieral-

ności wśród niemowląt było niedożywienie. Było ono skutkiem braku białka do-

stępnego w mięsie, które nie zawsze znajdowało się w zasięgu przeciętnej rodziny. 

Dlatego wyjściem z takiej sytuacji miały być potrawy, których podstawą była mąka 

z roślin strączkowych – bogata w wartości odżywcze2. 

Rok później stowarzyszenie Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft zapro-

ponowało szwajcarskiemu przedsiębiorcy stworzenie pożywnego ekstraktu, jako podstawowego składnika posiłków nie wymagających 

w przygotowaniu dużych nakładów czasowych i finansowych. Już w 1885 r. świat ujrzał pierwsze zupy błyskawiczne oparte na sproszko-

wanym groszku i mące z fasoli. W kolejnym roku Juliusz Maggi zaprezentował sos, który jednocześnie stał się konkurencyjnym produktem 

dla ekstraktu mięsnego produkowanego przez Justusa Liebiga3. Płynny i skoncentrowany bulion Maggiego szybko wyprzedził konkurenta, 

bowiem stał się jednocześnie pierwszym produktem wzmacniającym i poprawiającym smak przygotowywanych potraw. W ten sposób 

szwajcarski przedsiębiorca przyczynił się do częściowego rozwiązania ówczesnych problemów kuchennych, jak również propagowania 

odmiennego niż do tej pory żywienia ograniczającego spożywanie mięsa. 

Na tych kulinarnych wynalazkach Juliusz Maggi nie spoczął, prowadził dalsze prace nad wprowadzaniem kolejnych innowacji. Między 

innymi w jego ofercie znalazły się nie tylko zupy grochowa i fasolowa, ale także o smaku curry, a wśród przypraw można było wyróżnić 

smak trufli. Nie zapominał jednak o tradycyjnych warzywnych bulionach, które cały czas królowały na licznych stołach europejskich. 

Maggi duży nacisk postawił na rozwój firmy, otwierał filie i oddziały swojej fabryki na wielu rynkach zagranicznych. W 1888 r. marka 

„Maggi” znana była między innymi w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoszech, a nawet w Stanach Zjednoczonych4. Właściciel marki 

„Maggi” zmarł 19 października 1912 r., jednak to nie zahamowało rozwoju firmy. Przez kolejne czterdzieści lat firmą kierował najbardziej 

zaufany człowiek Juliusa Maggi, Michael Schmid. To za czasów jego kierownictwa zapadła decyzja o otwarciu oddziału fabryki „Maggi” 

na obszarze Wolnego Miasta Gdańska, a dokładnie w Pszczółkach (Hohenstein). 

1 http://www.magazynhandlowiec.pl/zaczarowana-kostka-historia-marki-maggi (dostęp: 28 kwietnia 2021 r.)
2 https://infowire.pl/generic/release/322392/magia-zamknieta-w-opakowaniu-maggi-historia-jednej-z-najpopularniejszych-przypraw-na-swiecie (dostęp: 

1 maja 2021 r.)
3 https://www.dw.com/pl/maggi-0d-125-lat-dodaje-%C5%BCyciu-smaku/a-15291793 (dostęp: 1 maja 2021 r.)
4 https://infowire.pl/generic/release/322392/magia-zamknieta-w-opakowaniu-maggi-historia-jednej-z-najpopularniejszych-przypraw-na-swiecie (dostęp: 

1 maja 2021 r.)

Tablica emaliowana z reklamą.  
Źródło: https://allegrolokalnie.pl/oferta/tablica-

emalia-maggi-danzig-hohenstein-pszczolki 
(dostęp: 19 kwietnia 2021 r.)
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Pszczółkowskim oddziałem szwajcarskiej fabryki „Maggi” kierował znany w tej miejscowości lekarz dr. med. Walter Kurtenacker, który jed-

nocześnie sprawował codzienną opiekę medyczną nad mieszkańcami Pszczółek i okolic5. Nie jest znana liczba zatrudnionych przez niego 

pracowników, ani wielkość produkcji. Można jednak przypuszczać, bo podobnie było w innych oddziałach, że przygotowaniem i rozle-

waniem koncentratu zajmowało się od kilkunastu do kilkudziesięciu osób, w tym głównie kobiety. Wiadomo jednak, że skoncentrowany 

bulion był pakowany w ciemne smukłe buteleczki z żółtym naklejonym emblematem w czerwonej obwódce, na którym zamieszony był 

wpis z nazwą produktu oraz miejscowością oddziału fabryki, w której był przygotowywany: „Für suppen; Magis Suppen – Würze; Kreuz-

stern; Maggis Nahrungsmmittel G. M. B. H. Hohenstein (Danzig)”. Szklane buteleczki opatrzone napisem Hohenstein, oznaczające dzisiejsze 

Pszczółki znajdziemy obecnie już tylko u kolekcjonerów lub na aukcjach internetowych. Osoby zainteresowane nabyciem takiej pamiątki 

muszą się liczyć z wydatkiem około pół tysiąca złotych. Juliusz Maggi dokładał dużo starań, aby logo jego produktów było odpowiednie 

i zgodne z oczekiwaniem klientów. Zatrudniał wielu specjalistów od reklamy, które regularnie zamieszczał, między innymi, w codziennej 

w prasie. Czasami były to tylko hasła o walorach przyprawy „Maggi”, ale można też znaleźć obok nazwy produktu przepisy kulinarne. Cie-

kawym pomysłem było zawieszanie tablic reklamowych przed wejściem do sklepów, w których można było nabyć płynną przyprawę. 

I również taka pamiątka, pochodząca z Pszczółek, zachowała się do naszych czasów. Taką emaliowaną tablicę o wymiarach 18,5 cm x 

7,5 cm wylicytować można obecnie za około tysiąc złotych. Emblemat na niej przedstawiony jest podobny do tego na buteleczce, również 

widnieje tam napis „Hohenstein”.

Warto jeszcze wspomnieć o korespondencji wysyłanej z pszczółkowskiego oddziału „Maggi”. W 1930 r. przesłano prośbę do właściciela 

gdańskiej fabryki Richarda Giesbrechta o transport dwudziestu rolek wełny drzewnej z Czerska. Chodziło o wypełniacz do paczek, w któ-

rych składowano szklane buteleczki „Maggi”. Miały one zabezpieczać towar przed stłuczeniem. Ciekawostką jest jednak perforowany sym-

bol litery „M” na znaczku pocztowym. Miał on oznaczać firmę „Maggi” w Hohenstein6. Każda wysyłana korespondencja była tak oznaczana.

Napis „G. m. b. h. Maggi” do dziś zobaczyć można na ceglanych wysokich ścianach budynku położonego przy torach w Pszczółkach. 

Przypomina on o ważnej roli jaką pełniła fabryka w okresie międzywojennym. Patrząc na jej wielkość można przypuszczać, że zatrudnienie 

w niej znalazło wiele osób. Zapewne rekrutowali się wśród mieszkańców Pszczółek lub okolic. Jej właściciel, na co dzień lekarz, okazał się 

równie sprawnym przedsiębiorcą, godząc te obowiązki. 

Po zakończeniu II wojny światowej w miejscu „Maggi” powstała rozlewnia oleju spożywczego, oranżady i piwa. Była to częsta prakty-

ka, że nowi powojenni właściciele korzystali z pozostawionych, często w pośpiechu, przez poprzedników pomieszczeń, maszyn i innej 

infrastruktury, aby kontynuować podobną działalność. W tym miejscu przez długie lata funkcjonowała też Gminna Spółdzielnia „Samo-

pomoc Chłopska”. Do dziś zachowały się w pobliżu budynku tory kolejowe, które umożliwiały transport towarów na plac i do pobliskich 

magazynów. Obecny stan budynku „Maggi” jest zatrważający, wydaje się że nadaje się tylko do rozbiórki, a gdy to nastąpi, zniknie kolejna 

historyczna pamiątka Pszczółek. 

5 Dariusz Dolatowski podaje w swojej książce, że fabryka przypraw należała do lekarza Kurtenackera. Nie podaje jednak pełnej jej nazwy, domyślać się można, 
że chodzi o „Nährmittelfabrik Julius Maggi G. m. b. h.”. Zob.: D. Dolatowski, Zarys dziejów gminy Pszczółki. Od czasów najdawniejszych do 1945 roku, Pruszcz 
Gdański 2012, s. 39.

6 http://lochungen.de/Belege/M-36/003_Da_1-M-36_1930.9.9._K_194.htm (dostęp: 1 maja 2021 r.)

Karta pocztowa z zamówieniem, 1930 r. Źródło: http://lochungen.de/Belge/M-36/M-36.htm (dostęp: 1 maja 2021 r.)
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historia

Marcin Świerczyński

Rozbudowa potężnego lotniska 
w Praust

W 1944 roku w Praust podjęto szereg działań do powiększenia lotniska. Aby przyspieszyć pracę powstało szereg komand 

obozów pracy przymusowej. O więźniach wspominali dawni mieszkańcy Pruszcza, a sporo z tych relacji zamieścił Axel Katins 

na stronie internetowej http://praust.katins.com. W jednym z opowiadań Norbert Trojahn wspomina brytyjskich i francuskich 

jeńców wojennych, którzy w odróżnieniu od schorowanych i wychudzonych rosyjskich więźniów, wyglądali na dobrze trakto-

wanych i odżywionych. Innym razem wspomina się kobiety pochodzenia żydowskiego. To właśnie setki z nich, zakupionych za 

gotówkę niewolnic, budowało umocnienia, potężne place dla kołowania samolotów, nowoczesne, betonowe pasy startowe. 

Zastanawiające jest czy mieszkańcy widzieli ich przy pracy, czy próbowali pomagać i jaka była ich świadomość funkcjonowania 

obozów pracy przymusowej. Niewiele jest nam znanych relacji z okresu drugiej wojny z Praust. Czasami trafia się na informacje 

na  forum dawnych mieszkańców Danzig, a  jedna z  ciekawszych opowieści, umieszczonej na  stronie Axela Katinsa, dotyczy 

właśnie budowanych schronów dla samolotów. Erwin Völz dawny mieszkaniec Praust we Wspomnieniach z mojego dzieciń-

stwa w Danzig, jako dzieciak z grupą kolegów bawił się w rejonach powiększanego lotniska. Wspomina wygłodzone więźniarki, 

kolejki wąskotorowe, place budowy, żwirownie, których ślady starano się odszukać na terenie obecnego Pruszcza Gdańskiego. 

Obecne znane nam lotnisko, w ramach działania 49 bazy lotniczej jest tylko fragmentem potężnego terenu wojskowego, jaki 

obejmował rejon od Cieplewa po Radunicę. Z obserwacji dokumentów i zdjęć lotniczych wynika, że sporo terenów objętych 

planem rozbudowy znajdowało się w obrębie domostw i budynków gospodarczych byłych mieszkańców. Obecne rondo przy 

wiadukcie było na przykład terenem zwrotnicy kolejki wąskotorowej. Potężna żwirownia znajdowała się w okolicach przedszko-

la na ul. Kochanowskiego, połączona była siecią kolejek w stronę ulicy Lotniczej oraz Placu Wolności. Kolejna wąskotorówka 

poprowadzona była pomiędzy domami w stronę ulic Sienkiewicza, Orzeszkowej i Kasprowicza, gdzie znajdował się nie tylko 

kolejny pas kołowania, ale potężne podziemne schrony, gdzie zamierzano ukrywać samoloty. Reliktem tamtych czasów były 

słupy hangaru (Wärmeschutzhalle) na polach za kościołem przy ulicy Beniowskiego. To tylko kilka z  informacji, z rozbudowy 

potężnego lotniska Praust w 1944 roku. Zapraszamy Państwa do lektury fragmentu opowieści Erwina Völz we Wspomnieniach 

z mojego dzieciństwa w Danzig. 

Betonowe słupy na ul. Kasprowicza. Wg. 
Jürgena Zapfa eksperta w dziedzinie 
Luftwaffe słupy były konstrukcją hangaru, 
prowizoryczną, ogrzewaną halą do ochrony 
przed niekorzystnymi warunkami 
atmosferycznymi,  
Źródło: https://praust.wordpress.com/, 
https://praust.files.wordpress.com/2015/12/
hanga.jpg
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Erwin Völz 

Wspomnienia z mojego 
dzieciństwa w Danzig-Praust

Było to późną jesienią i zimą lat 1943-1944. Jako dzieci, miałem wtedy 11,5 roku, bawiliśmy się na platformie budowy powięk-

szanego lotniska wojskowego Danzig-Praust.

Trzech urwisów, dwóch chłopaków z dzieciństwa i ja, Erwin Völz byliśmy na przechadzce rozpoznawczej na niedostępnym 

terenie lotniska. Obszar ten oznaczony był tablicami ostrzegającymi ustawionymi przy przylegających tam uliczkach i drogach: 

Wejście wzbronione! Teren wojskowy. Dorośli przestrzegali tego zakazu, bo kto by chciał mieć do czynienia z bronią palną albo 

zostać aresztowanym. My „urwisy” szukaliśmy nowego miejsca, placu na kolejkę polową najlepiej z długim odcinkiem pochyłym, 

żeby zabawa była jak najlepsza. Luftwaffe kazała budować drogi kołowe (od właściwego obszaru lotniska, aż po zewnętrzne 

granice osady), po  których samoloty bojowe mogłyby dojeżdżać do  zamaskowanych schronów. Były to  identycznie wyglą-

dające, jak autostrady, drogi betonowe. Trasa ta była wykopana a ziemia wysypywana w stosy obok. Obszar przebiegu trasy 

wypełniano żwirem i zrównywano ręcznie mieszając go z cementem. Transport rozdzielający odbywał się z otwartej w okolicy 

żwirowni. Środkiem transportu były pociągi, z wąskim rozstawem 600 mm., ciągnięte przez lokomotywy parowe, ale również te 

napędzane dieslem. Ładowane były ręcznie przez więźniów, potem wysypywane w miejscu przeznaczenia a żwir zrównywany. 

Na wyrównanym żwirze wykładano w odpowiednich odstępach worki z cementem. Uderzeniem łopaty były one rozrywane 

i za pomocą grabi mieszano cement ze żwirem. Wilgotność podłoża zapewniała wzmocnienie górnego gruntu budowlanego. 

My wszystko to dokładnie obserwowaliśmy i znajdowaliśmy ciągle coś jeszcze bardziej interesującego. W suchy, ale zimny dzień 

byliśmy tam znowu, na budowie pracowano. To była duża kolumna więźniów osadzona na trasie budowy. Naturalnie nie mogli-

śmy dać się zobaczyć, więc skradaliśmy się wzdłuż rowów ziemnych. Podłoże było już zmarznięte, dlatego leżąc na zwałach zie-

mi mogliśmy kontynuować nasze obserwacje. Wszystkiego nauczyliśmy się w Jungvolk, czołganie, skradanie się, maskowanie, 

chowanie się całkiem płasko na ziemi i przechodzenie po cichu do wyznaczonego punktu obserwacyjnego. Tak udało nam się 

dostać bezpośrednio za pracującą kolumnę, podglądając ją z korony kopca. Dokładnie przed nami na skraju nasypu widzieliśmy 

na łyso ogolonych więźniów. Tak blisko stanowisk robotniczych jeszcze nigdy nie dotarliśmy. W pewnej odległości widzieliśmy 

stojących po wielu stronach wartowników. Były tam również dwa psy owczarki, trzymane przez nich na smyczy. Nas jeszcze 

nie zauważono. Pracująca przed nami część kolumny zrobiła na nas straszne wrażenie. To byli wygłodzeni, wychudzeni ludzie. 

Wszystko wyglądało szaro i ociężale. Ubranie było w paski, było schodzone i bardzo połatane. Na ubraniu na wysokości piersi 

widoczna była żółta gwiazda. W momencie, gdy więźniowie schylali się po worki z cementem by je wysypać, odkryliśmy, że kilku 

z nich stanęło blisko siebie. Dwoje z nich rozpięło swoje ubrania i włożyło pod nie na gołe ciało papier z worków cementowych. 

Zapewne, jako ochrona przed wiatrem i utratą ciepła. Dopiero wtedy odkryliśmy, że chodzi tu o kobiety. Ich płaskie wiszące pier-

si widzieliśmy będąc na górnej krawędzi nasypu. Wszystko poszło bardzo szybko. Na widok tak wycieńczonych ludzi nie byliśmy 

przygotowani. Wcisnęliśmy się w ziemię słysząc głośne szczekanie psów. Prawdopodobnie pracujące kobiety zauważyły nas 

dużo szybciej i byliśmy dla nich osłoną by mogły ukraść trochę worków cementowych dla swojej ochrony. Nie zważając na nic, 

uciekliśmy stamtąd. Wartownicy krzyczeli za nami: uciekajcie do domu, bo jeśli was złapiemy będzie kara i donos! Zasapany 

wróciłem do domu. Naturalnie matka była poruszona stanem, w jakim wróciłem. Dopiero wieczorem byłem w stanie opowie-

dzieć, co przeżyłem. Jak się okazało matka wiedziała o więźniach, jednak dotychczas nikt ich z tak bliska nie widział. Dopiero 

40 lat później na spotkaniu Pruszczan w Plön w Szlezwiku-Holsztynie dowiedziałem się od mojej koleżanki szkolnej Edeltraud 

Lisus, że ona też wiedziała o tych więźniarkach. Jej rodzice mieli pola w obszarze już wspomnianych dróg kołowania, które jako 

rolnicy uprawiali. Gdy ci wygłodzeni więźniowie byli w pobliżu, wyrywali płody rolne. Rolnik Lisius tolerował to i nie robił żad-

nego doniesienia. Na terenie lotniska przy szosie do Roszkowa, niedaleko majątku Kochstedt było kilka baraków otoczonych 

drutem kolczastym. Było to miejsce zamieszkania dla tych więźniów. Podczas mojej pierwszej powojennej wizyty w miejscu 

mojego urodzenia, spotkałem pewnego człowieka z Cieplewa, miejscowości położonej na południe od lotniska. Opowiedział 
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mi, że barak obozowy stoi przy majątku Kochstedt. Hangar dla samolotów na skraju miejscowości Cieplewo był już wówczas 

ukończony. W marcu 1945 roku, gdy zbliżały się oddziały radzieckie został on wysadzony w powietrze przez Wehrmacht. Takie 

baraki były również na obszarze pruszczańskiej cukrowni. Przebywali tam zamknięci jeńcy wojenni wykorzystywani jako siła 

robocza. Oddzieleni zostali Anglicy, którzy schludnie i czysto ubrani maszerowali grać w piłkę na boisku sportowym przy Praust-

felder Weg. Bardziej brudni wyglądali już rosyjscy więźniowie, których widziałem przechodzących przez przejazd kolejowy. Nie-

którzy schylali  się by wyciągnąć leżące między szynami niedopałki. I  tak obecność zagranicznych więźniów podczas wojny 

nie była żadnym niezwykłym obrazkiem. Od moich rodziców wiem, że w związku z ich nieprzychylną postawą do NSDAP oraz 

jej struktur, szukali oni innych źródeł informacji. W naszym domu naziści nie bywali, po mojej służbie w Jungvolk-u nie musiałem 

nosić brązowej koszuli, zaraz po ją zdejmowałem. Między moim dziadkiem a ojcem panowały z politycznych względów napięte 

relacje. Dziadek Frank Völz miał na drzwiach wejściowych, bezpośrednio pod przyciskiem dzwonka, przykręcony szyld emalio-

wy, na którym widniała gdańska flaga skrzyżowana z flagą ze swastyką. Pod tym widniał napis: Niemiec wita się Heil Hitler. Moja 

mama odnosiła się często negatywnie do tego napisu. Mój ojciec, jako że pracował, jako maszynista miał różne godziny pracy. 

Pewnej nocy zobaczyłem jak słuchał wiadomości radiowych, będąc całkowicie przykryty kołdrą. Dopiero później po wojnie 

dowiedziałem się, że za słuchanie audycji wroga groziła kara śmierci i że ojciec bardzo się wówczas narażał. Ukośnie naprzeciw 

naszego domu jednorodzinnego stał dom bliźniak. Należał do pana Nowitzkiego. Był on naczelnikiem bloku w NSDAP oraz 

strażnikiem obrony powietrznej naszego Praustfelder Siedlung. Jakiś czas po moim przeżyciu z żydowskimi więźniarkami na te-

renie lotniska, moja mama miała sprzeczkę z panem Nowitzkim. Przyszedł okazjonalnie przynosząc materiały propagandowe 

i puszkę, do której zbierał datki. Matka wykorzystując okazję robiła mu wymówki na temat tych biednych ludzi.

Zwabiony głośną kłótnią słyszałem pogróżki Nowitzkiego wobec mojej matki: Jak się pani nie zamknie, zrobię tak, że pani 

też się tam znajdzie! Przestraszona wycofała się a pan Nowitzki odszedł. Do kolejnych zaczepek już potem więcej nie doszło. 

Jeszce potem, gdy wracałem do domu ze służby w Jungvolk-u, wyrażałem swoje zdanie a obydwoje idących ze mną chłopaków 

było przeciwko mnie. Mowy o podludziach i więźniach, których należałoby bezlitośnie zniszczyć. Tutaj wyrażony był zapewne 

domowy i ogólny wpływ na młodych ludzi tamtego czasu. Przypominam sobie czasopismo propagandowe, które było wyko-

nane z  ilustracjami. Przedstawiono tam zaniedbanych, brudnych i wygłodzonych ludzi. Była mowa o bolszewikach i żydach, 

jako podludziach, których powinno się zwalczać i od których hegemonia niemieckiego narodu powinna zostać uwolniona. 

O  tej nagonce przypomniałem sobie widząc te kobiety na  lotnisku. Intuicyjnie domyślałem  się tam związku. O  KZ Stutthof 

dowiedziałem się dopiero po wojnie. W Aachen rozmawiałem ze starszą damą, żydówką, która pamiętała Stutthof i akcje pracy 

w Danziger Land. W 1996 roku wraz z przyjacielem odwiedziłem w Alzacji pomnik ku czci ofiar obozu koncentracyjnego KZ Stut-

thof. W pomieszczeniach wystawowych widziałem mapę okupowanej Europy i znajdującymi się na niej obozami koncentracyj-

nymi jak również podobozami. Praust był również oznaczony ( nazwa była napisana z błędem). Bezpośrednio wiosną 1945 roku 

w ogromnej biedzie, jako pozostający w Gdańsku Niemcy, żyliśmy wszyscy w chaosie. Walka o przeżycie była tak wyniszczająca, 

obciążona walką z głodem, zarazami, śmiercią, przemocą i samowolą zwycięzców, że pytania o winę władzy nacjonalistycznej 

przyszły dopiero później.

Pierwsze spisanie wspomnień, które poczyniłem w 1989 roku, było moim pierwszym przeżyciem wojennym, gdyż ostrzelanie 

Westerplatte 1-go września 1939 roku wprawdzie słyszałem, ale  jako siedmioletni chłopak oceniłem to, jako przejście burzy. 

Siedziałem wtedy na płaskim dachu naszej obory pokrytej papą i obserwowałem latające Stukasy, ale początek złych czasów 

przeczuwali tylko moi rodzice. W każdym razie nie było w naszym domu odczucia zachwytu czy entuzjazmu. Tak to natural-

nie odczuwałem, emocjonalnie (duchowo) to przyswajałem. Dopiero później o tym dniu opowiedział mi mój ojciec urodzony 

w 1904 roku, wówczas zatrudniony na kolei, jako maszynista. Wtedy swoją służbę miał zacząć o 6 rano w Gdańsku przy Bramie 

Oliwskiej. Kolej w Wolnym Mieście Gdańsku była pod polskim zarządem, tak zdecydowano w traktacie wersalskim. Gdy mój oj-

ciec dotarł do swojego miejsca pracy został zatrzymany przez uzbrojonych członków Heimwehry. Musiał ustawić się przy murze, 

gdzie stali już pozostali koledzy uznani za niepewnych. Byli to Polacy pracujący na kolei, gdańscy Niemcy rozpoznani i odnoto-

wani, jako antynazistowscy obywatele. W tych dniach powstał też KZ Stutthof, jak dowiedzieliśmy się już później, po 1945 roku. 

Ludzie z Heimwehry byli członkami czarnej SS, SA i SD, które były już w Gdańsku przed 1939 rokiem. NSDAP miała już władzę 

w Wolnym Mieście, tylko przyłączenie do Rzeszy było realizowane z początkiem II wojny światowej. Jeden z tych ludzi z Heim-

wehry był palaczem na lokomotywie, na której jeździł mój ojciec przed 1939 rokiem. On był w SA i chciał wówczas przed roz-

poczęciem wojny sprzedać mojemu ojcu gazetę DER STURMER. Ojciec odmówił i powiedział mu, że może zniszczyć ten papier 

i powiesić w toalecie, bo to nadaje się tylko do podcierania tyłka i nic więcej nie jest warte. Zemsta za takie poglądy nastąpiła 



51

1 września 1939 roku. Ojciec uniknął niewoli dzięki swojemu przełożonemu. Zapytał on, czemu ojciec został tam postawiony. 

No to taka antypatia człowieka z Heimwehry. A że prowadzący lokomotywę był ważnym podmiotem w nadchodzącym czasie 

wojny, to powinien natychmiast zacząć swoją służbę. Ojciec wówczas miał szczęście, ale wtedy nie wiedział jeszcze jak ciężkie 

czasy nadejdą. Mojemu ojcu zaproponowano, żeby został członkiem NSDAP. Mógłby w swojej karierze awansować na urzędni-

ka. Nie zrobił tego, pozostał na swoim stanowisku i wykonywał dalej swój zawód.

Gdy w 1998 roku odwiedziłem obóz Stutthof na Żuławach Gdańskich byłem rozczarowany, że w memoriale, który pozyska-

łem, nie było słowa o niemieckich prześladowanych. W przeciwieństwie do pomnika ku czci ofiar Stutthofu na francuskiej ziemi, 

na polskim terenie nie było żadnego opisu w języku niemieckim. Tylko wystawione dokumenty były w języku niemieckim. Nasi 

polscy gospodarze mówili, że to z tego powodu, że Stutthof odwiedza zbyt mała liczba Niemców. Jasne jest też to, że byli tacy 

Niemcy, którzy nie wspierali roszczenia nazistów do władzy, przeciwnicy, których aresztowano. Znałem sąsiada, kolejarza Paula 

Priewe, zajmował się kasowaniem biletów przy wejściu do pruszczańskiego dworca. Według opowieści mojego ojca człowiek 

ten w 1936 roku podczas uroczystości kończącej budowę swojego domu, powiesił zamiast tradycyjnej wiechy, czerwoną flagę. 

Był prostym człowiekiem, który podczas I wojny światowej stracił oko i rękę. Gdy codziennie podchodziłem do jego miejsca 

pracy idąc na pociąg widziałem jego skórzaną rękę i szklane oko. Taki wyraz współczucia pozostał na długo w mojej pamięci. 

W trakcie drugiej wojny światowej po porażce Niemców pod Stalingradem człowiek ten został aresztowany i zniknął z naszego 

pola widzenia. On określił tą porażkę, jako koniec i został aresztowany. Jako 11-letni chłopak usłyszałem to w domu.

O Stalingradzie wiedziałem jeszcze wówczas to, że mój kuzyn od strony matki zaginął tam mając 25 lat. Brat mojego ojca, Rudi 

Völz wrócił z tego piekła ciężko ranny, lecz potem w 1944 roku zginął pod Warszawą. Gazety były pełne informacji o poległych 

w walce. W kościołach stale odbywały się ceremonie pogrzebowe upamiętniające wielu zabitych.

W roku 1944 uczestniczyłem, w pruszczańskim kościele ewangelickim, w naukach przed moim bierzmowaniem. Czas wojen-

ny odbierałem, jako bardzo przygnębiający i przynoszący cierpienie a to uczucie przekazała mi moja matka.

Tłum. Piotr Wójcik

Oprac. Marcin Świerczyński

Źródło: katins.com/praust/

https://praust.wordpress.com/2015/12/12/potezne-lotnisko-praust-zipplau-kochstedt/

Betonowe elementy znajdowały się w rejonie ulic Kasprowicza, Rzewuskiego, Chochlika, Skierki.  
Źródło: https://forum.odkrywca.pl/imageresize.php?plik=picsforum22/hangar2008206m.jpg&x=800
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historia

Monika Ambros-Zezula

Inaczej niż w obozie… 
Außenkommando Schönwarling

Obóz Stutthof miał bardzo rozbudowany systemu podobozów i komand zewnętrznych. Więźniowie często pracowali niewol-

niczo na rzecz niemieckich firm lub gospodarzy. W okresie 1939–1941 więźniowie pracowali w filiach, w zewnętrznych koman-

dach pracy, m.in. w Gdańsku i Gdyni oraz w podobozach i zewnętrznych komandach rolnych, głównie na Żuławach. W latach 

1942–1945 komendantura obozu zorganizowała ponad 100 komand pracujących w rolnictwie na Żuławach, wynajmowała też 

więźniów prywatnym firmom. Na terenie powiatu gdańskiego istniały takie podobozy lub komanda m.in. w Pruszczu, Rusocinie, 

Granicznej Wsi i Skowarczu. Więźniowie pracowali przy budowie umocnień wojskowych, lotnisk, reperacji torów kolejowych 

po nalotach, żwirowniach czy gospodarstwach indywidualnych.

Jednym z takich więźniów był Wacław Mitura, aresztowany na początku wojny w Gdyni. Jako więzień obozowy przebywał 

także w Skowarczu, gdzie pracował w tamtejszej żwirowni na rzecz firmy A. Dehlerta. W swoich wspomnieniach pisze o przyjeź-

dzie do miejscowości, która rozciągała się wzdłuż szosy. Pięciu więźniów umieszczono wówczas w budynku, który znajdował się 

naprzeciw dużego, przydrożnego krzyża. Na miejscu okazało się, że komando w Skowarczu (Außenkommando Schönwarling) 

liczy dwudziestu pięciu więźniów, warunki są przyzwoite i nareszcie będą mogli się najeść. Pan Wacław wspominał: 

„Słuchamy tego, jakby jakiejś wysnutej fantazji, bajki, bo przecież nikt z nas do tej pory nigdzie się z tym jeszcze nie spotkał (…) 

Obok stołu stoi pełna bańka mleka. Tego już od dwudziestu miesięcy na oczy nie widziałem. Jakież było nasze zdziwienie, kiedy do-

wiedzieliśmy się, że to na zupę dla nas(…) Teraz zaprowadził nas do Sali i pokazał, gdzie mamy się ulokować. Prycze trzypiętrowe, 

Obóz w Granicznej Wsi. Źródło: „Danziger Vorposten” z 26 lipca 1939
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takie jak w Stutthofie, sienniki, poduszki ze słomy, koce. W izbie napalone, ciepło i czysto. Nie ma tu żadnego robactwa, warunki 

higieniczne są możliwe(…)”.

Miejsce pracy więźniów było oddalone od wioski o jakieś dwa kilometry. Tempo pracy na tamtejszej żwirowni było umiarkowa-

ne a więźniowie traktowani poprawnie. W niedziele i święta tutejsi strażnicy pozwalali nawet wieczorami spotykać się potajem-

nie więźniom z pracującymi u tutejszych bauerów dziewczynami. Tak wspomina Wacław Mitura ostatnie chwile w Skowarczu: 

„Był czwartek, dzień 17 kwietnia. Zmierzch już zapadł, gdy tego dnia wracaliśmy z pracy. Idziemy prosto szosą, a eskortujący nas 

dwaj esesmani kroczą tuż za nami. Wtem dostrzegamy elegancką, czarna limuzynę z trupia czaszką na masce, która pędzi wprost 

ku nam. Staje przed nami, wychodzi z niej trzech oficerów SS. Zatrzymują nas. Jeden z nich wyjmuje z teczki jakiś dokument, z któ-

rego czyta mój numer i moje nazwisko. Dreszcz mnie przeszywa na wskroś. Egzekucja, czy zwolnienie? (…) Mówią, że w najbliższą 

niedzielę, choćby wszyscy mieli pójść do pracy, mam pozostać na miejscu. Przyjedzie samochód i zabierze mnie do Granicznej Wsi, 

lecz nie do kamieniołomów, ale objęcia funkcji kucharza w kuchni SS. To stanowisko w obozie pierwszej rangi(…) W następną 

niedzielę nikt do  pracy nie  poszedł. Wszyscy o  tym wiedzieli, że  przyjedzie samochód. Niektórzy grali w  karty, inni odpoczywali 

na pryczach (…) Nagle ktoś wpada do Sali i oznajmia, że jedzie samochód. Zapanowała cisza. Za kilka minut wchodzi kierowca 

w mundurze SS, wszyscy poderwali się z miejsc. Kierowca woła mnie po nazwisku, by brzmiało bardziej urzędowo, wyrecytował 

jeszcze mój numer 3836. Dreszcz po mnie przechodzi, choć udaję, że śpię. Na powtórne wezwanie zrywam się na równe nogi i staję 

przed nimi na baczność. Esesman oświadcza, że przyjechał po mnie i że mam szybko zbierać rzeczy i na wóz wsiadać. Pokazuję 

mu pryszcze miedzy palcami i mówię, że jestem chory na świerzb, a w takim razie do pracy w kuchni SS absolutnie się nie nadaję. 

Esesman oświadcza, że go to nic nie obchodzi, ma on rozkaz dostarczenia mnie do Granicznej Wsi i że rozkaz musi wykonać. Zde-

nerwowany tym strasznie pożegnałem się z kolegami, wsiadłem do samochodu i odjechaliśmy…”

C.G. Ludwig „Panorama Ottomina”, 1824 rok. Litografia - Lütke Junior, 1826. Z kolekcji Andrzeja Kruka
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historia

Tomasz Jagielski

Legenda o strażniku 
wałowym z Koźlin

Wisła, królowa polskich rzek jest znana od dziecka każdemu Polakowi choćby z piosenki „Płynie Wisła, płynie po polskiej krainie”. Piękna 

i urokliwa bywa także niebezpieczna. Wielu mieszkańców Żuław Gdańskich od wieków sprawdzało jej stan i wysokość. Wały, tamy i za-

pory, które budowali miały chronić przed wielką wodą. Najmniejsze zaniedbania i zlekceważenie obowiązków mogło pociągną za sobą 

straszne konsekwencje. 

Przypomnę tutaj starą żuławską legendę, jako ostrzeżenie, że ta dumna polska rzeka bywa także bardzo groźna i srogo każe za błędy.

Wały rzeczne na Żuławach pełnią niezwykle ważną funkcję. Nie wolno ich zaniedbać, muszą być utrzymane należycie, wciąż ulepsza-

ne i niezwykle pilnie strzeżone. Od ich stanu zależy życie mieszkańców Żuław. Przerwanie wału grozi zalaniem krainy; wówczas woda 

pochłonie i ludzi i ich majątki.

W dawniejszych czasach istniał specjalny urząd głównego wałowego, a podlegali mu strażnicy wałowi. Byli to mężczyźni sumienni, 

rozsądni i zdecydowani. Tylko tacy mogli strzec ludzi i ich majątków. Ufano im. Takim właśnie człowiekiem był strażnik wałowy z Koźlin.

Szczególnie niebezpiecznym okresem dla Żuław była wczesna wiosna, kiedy topniały śniegi i lody. Wtedy wody Wisły i Nogatu podno-

siły się znacznie i wszyscy bali się powodzi. Strażnik miał wówczas dużo pracy. Musiał stale czuwać.

Którejś wiosny wody podniosły się nadzwyczaj wysoko. Strażnik każdego dnia objeżdżał na swym wspaniałym siwoszu wały i wyszuki-

wał miejsc szczególnie narażonych na uszkodzenie. Tak było przez wiele dni. Okoliczna ludność błagała Boga, by utrzymał wodę w ryzach.

– Módlmy się o wytrwałość dla wałowych i robotników – zachęcał proboszcz. – Od nich wiele zależy.

Wałowy również w duchu się modlił.

Wody zaczęły powoli opadać. Najgorsze minęło. Mieszkańcy cieszyli się i świętowali. Strażnik raz jeszcze objechał teren, by sprawdzić 

stan wałów. Pod koniec dnia dojrzał niewielki otwór wydrążony w wale przez wydrę. Pomyślał jednak, że zajmie się tym nazajutrz. Przecież 

wody opadły i bezpośrednie niebezpieczeństwo minęło.

– Robotnicy świętują będę wołał ich tylko po to, by załatali tak małą dziurę. A i ja jestem już zmęczony. Jutro z samego rana przyjadę 

w to miejsce i sprowadzę tu ludzi. Dziś niech się bawią.



55

Niestety, w nocy zerwał się silny północny wiatr. Wody i kry lodowe zaczęły się spiętrzać i cofać. W mgnieniu oka powstał zator lodowy 

i poziom wody podniósł się jak nigdy dotąd. Nikt początkowo tego nie zauważył. Ale gdy tylko dostrzeżono niebezpieczeństwo, zbudzo-

no wszystkich. Strażnik jak oszalały galopował na swym koniu w kierunku miejsca, w którym wczoraj zauważył dziurę. Było już jednak za 

późno. Woda przerwała wał i wdarła się na pola, wkrótce miała zatopić domy i zagrody.

Strażnik podjechał blisko. Zsiadł z konia. Patrzył, jak woda z olbrzymią siłą wyrwał kolejne ziemne fragmenty wału. Nic już nie mógł 

zrobić. Oskarżał siebie samego o nieuwagę i niekompetencję; obwiniał się o to, że przez własną niedbałość ściągnął na ten kwitnący kraj 

spustoszenie. Zatrwożyła go moc zniszczenia. Niewiele myśląc, wskoczył znowu na konia. Ruszył galopem po wale. Pędził, jakby stracił 

rozum. Ludzie widzieli go, wołali, krzyczeli. On ich nie słyszał. Spiął konia i … skoczył do rzeki. Wody najpierw rozstąpiły się gościnnie, 

przyjęły konia i jeźdźca, po chwili zamknęły się nad nimi obojętnie. Szare, wzburzone, zachłanne.

Od tej pory co roku, gdy nastaje czas wiosennych roztopów, pokazuje się przy Wiśle jeździec. Widać go tam, gdzie wał jest zniszczony, 

nadwyrężony. Strażnicy wiedzą, że to znak dla nich. Muszą przyjrzeć się tym miejscom szczególnie uważnie. 

Warto odwiedzić strażnicę wałową w Koźlinach i wiślane wały, aby przypomnieć sobie dawną żuławską legendę. Wały rzeczne to do-

skonałe miejsce na piesze i rowerowe wyprawy o każdej porze roku. Może ukaże się nam strażnik wałowy z Koźlin…

Dariusz Dolatowski

Odsłonięcie pamiątkowego obelisku 
w Gołębiewku w gminie Trąbki Wielkie

18 września 2021 roku w Gołębiewku, w gminie Trąbki Wlk. w sąsiedztwie świetlicy wiejskiej odbyło się uroczyste odsłonięcie 

i poświęcenie pamiątkowego obelisku, który ma przypominać zaistnienie, po raz pierwszy na kartach historii, wsi. 

Odsłonięcia dokonał zastępca wójta gminy Trąbki Wielkie Jan Wiczling i przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Leszczyński 

oraz sołtys Łucja Fibik, a poświęcenia ksiądz proboszcz parafii Godziszewo Rafał Zientara.

Pomysłodawczynią fundacji obelisku była mieszkanka Gołębiewka Mariola Łabędzka poparta przez radę sołecką, która wy-

stąpiła ze  stosownym wnioskiem do  władz samorządowych. Po  jego zaakceptowaniu rozpoczęto poszukiwania materiału 

i wykonawcy pamiątkowej tablicy. Ostatecznie udało się go zdobyć w żwirowni, w Nowym Gołębiewku, w gminie Skarszewy, 

w postaci granitowego głazu. Wykonania i  zamontowania tablicy, z  treścią zaproponowaną przez pomysłodawczynię i  radę 

sołecką, oraz trzema gołębiami nawiązującymi do trzech „gołębiewskich“ wsi, podjął się Mateusz Sikorski. Prace w otoczeniu 

obelisku wykonali mieszkańcy wsi. 

Po uroczystym odsłonięciu obelisku w Gołębiewku Obelisk poświęcony pierwszej wzmiance 
na kartach historii (1317 r.), wsi Gołębiewko
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Cezary Koziara

Zespół „Problem”  
– muzyczny wulkan

Wiele wspaniałych historii o zespołach muzycznych z powiatu gdańskiego pojawiło się już na łamach „Neonów” i nagle poja-

wił się problem. Tak naprawdę wyraz problem należy napisać dużą literą i wziąć w cudzysłów, ponieważ „Problem” to nazwa 

zespołu muzycznego, o którym było głośno w Pruszczu Gdańskim i okolicy w końcu lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku, 

czyli dokładnie 42 lata temu. Pamiętam dokładnie jeden z koncertów w Miejskim Domu Kultury- totalne szaleństwo publiczno-

ści, bo nie dość, że bardzo dobre autorskie utwory to na scenie sami znajomi.

Dariusz Tocha na jednym z koncertów 
z pożyczoną gitarą „Jolana”

Leszek Mejer – wokalista, z tyłu Roman Tracz – bas Bogdan Więcław na perkusji – koncert 
w MDK

Publiczność na jednym 
z koncertów w MDK

muzyka
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Jak wspomina główny sprawca tych wydarzeń, gitarzysta Dariusz Tocha zespół powstał w  1979  roku przy współudziale 

basisty Romana Tracza. Jako perkusista dołączył do grupy dobry znajomy Bogdan Więcław. Odrobinę młodszy Zbigniew 
Wilczewski zajął miejsce drugiego gitarzysty a pierwszym wokalistą został Leszek Mejer.

Były to czasy, kiedy jeszcze sprzęt muzyczny i instrumenty były bardzo drogie i trudno dostępne, ale jak mówi stare 

przysłowie „chcieć to móc”, tylko w wiadomy sobie sposób udało się skompletować gitary i perkusję i rozpoczęto próby bazując 

na własnych tekstach i kompozycjach. W ruch poszły gitary polskiej firmy „Defil” – Jola 2 i czeska basówka „Jolana” oraz perkusja 

firmy „Polmuz” (wszystkie firmy istnieją do dnia dzisiejszego). Zespół sporo koncertował. Najbardziej zapamiętane zostały wystę-

py w czasie dyskotek prowadzonych przez Ryszarda Karwana w pruszczańskim MDK. Niewątpliwie do dobrej atmosfery w kapeli 

przyczynił się ówczesny dyrektor tej instytucji Tadeusz Karmazyn, który jako instruktora do grupy przydzielił znanego na Wybrze-

żu muzyka i wokalistę, Ryszarda Maniasa. Ekipa koncertowała w okolicznych klubach m.in w „M-6”, brała udział w przeglądach 

zespołów muzycznych. Jak to zwykle bywa po jakimś czasie następują uzasadnione zmiany i tak nowym wokalistą, grającym 

na gitarze został Tadeusz Szulist, z którym zespół dał bardzo dobry, plenerowy koncert w ramach Żeglarskich Mistrzostw Europy 

w Pucku. Należy też wspomnieć o krótkim epizodzie na gitarze Jarosława Jareckiego. Zmienili się ludzie, zmienił się także sprzęt. 

Darek Tocha odkupił od Waldemara Gawła, członka legendarnej grupy „Vidmo” czeską gitarę marki „Jolana”, poprawiając tym sa-

mym możliwości techniczne i brzmienie zespołu. Po pewnym czasie panowie stwierdzili, że należy zmienić niekiedy źle się koja-

rzącą nazwę i tak narodziła się „Kontrola jakości”. Pod tą nazwą jeszcze, krótki okres zespół uprawiał własną twórczość, po czym 

zaczął grać znane covery i na tym tę świetnie zapowiadającą się historię należy skończyć. Panowie Szulist i Tracz wyjechali „za 

chlebem” do Niemiec i nastąpił problem. Nie było komu grać. Pozostały fajne wspomnienia i zdjęcia. Niestety nie zarejestrowano 

żadnego materiału na nośnikach dźwiękowych.

Fot. Archiwum zespołu

Koncert w MDK

Koncert na żeglarskich Mistrzostwach 
Europy w Pucku z wokalistą Tadeuszem 
Szulistem



58     październik – grudzień 2021

historia / sport

Marek Kozłow

Edward Jurkiewicz  
– koszykarz wszechczasów

Gdyby przeprowadzono głosowanie na najwybitniejszego sportowca, 

związanego z  Pruszczem Gdańskim, możliwe, że  wygrałby mistrz olim-

pijski w pchnięciu kulą Władysław Komar, albo też medalistka olimpijska 

w siatkówce Jadwiga Książek-Marko. Oni jednak byli związani z Pruszczem 

Gd. jedynie czasowo, Edward Jurkiewicz natomiast, urodził się i wychował 

w Pruszczu Gd., i mieszkał tu aż do początków swojej sportowej kariery, 

jako jedyny z galerii wybitnych sportowców. A o nim to właśnie mówiło się 

w tym kontekście najmniej. Przyszedł więc czas, by go nam przypomnieć. 

Edward Jurkiewicz urodził się 22 stycznia 1948 r., w domu państwa Wi-

tolda i Stefanii, z domu Ciesielskiej, w stojącym do dzisiaj domu przy ulicy 

Grunwaldzkiej. Od najmłodszych lat wyróżniał  się na  lekcjach w-f swoją 

niezwykłą sprawnością. Dla nauczycieli tego przedmiotu było od  po-

czątku jasne, że będzie z niego sportowiec ponadprzeciętny. Ze względu 

na  wysoki wzrost trafił do  koszykówki. W  wieku niespełna 18  lat, zade-

biutował w  najwyższej lidze koszykarskiej, w  drużynie „Spójni” Gdańsk. 

W związku z obowiązkiem odbycia służby wojskowej znalazł się na krótki 

czas w drużynach „Zawiszy” Bydgoszcz i „Legii” Warszawa, by już w niedłu-

gim czasie wrócić do Gdańska i stać się filarem najlepszej wówczas dru-

żyny w  Polsce, jaką było gdańskie „Wybrzeże”. Od  samego początku był 

też najskuteczniejszym rzucającym, nie tylko w samej drużynie „Wybrzeża”, 

ale też w całej lidze polskiej. Uchodził też za najskuteczniejszego rzucają-

cego wszystkich liczących się lig europejskich. Już jako 20 -latek został po-

wołany do reprezentacji na igrzyska olimpijskie w Meksyku. Na igrzyskach, 

mimo że  drużyna nasza rozegrała mniej spotkań, niż zdobywcy medali, 

Jurkiewicz znalazł  się w  trójce najskuteczniejszych rzucających. W „Wy-

brzeżu” Gdańsk był współtwórcą najlepszej drużyny w polskiej koszyków-

ce lat 70-tych. Gdańscy koszykarze zdobyli w tamtym czasie czterokrotnie 

(w 1971, 1972, 1973 i 1978 r.) tytuł mistrza Polski. Przez całe dziesięciole-

cie był najskuteczniejszym rzucającym w  polskiej lidze. Jego rekordy są 

tym bardziej imponujące (1717 punktów, 38 na mecz, w jednym sezonie), 

że  wówczas nie  było jeszcze rzutów za 3  punkty. Od  samego początku 

wróżono mu wielka karierę międzynarodową. W roku 1971 powołany zo-

stał do  reprezentacji Europy. Coraz więcej klubów dopraszało  się o  Jur-

kiewicza. Ale... tak jak Szurkowskiemu w kolarstwie, Lubańskiemu w piłce 

nożnej, Jurkiewiczowi i wielu innym władze komunistyczne nie pozwalały Edward Jurkiewicz. https://legiakosz.com 
(Aktualności 18.02.2021)
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na występowanie w zawodowych drużynach 

zachodnich. A  nieraz spekulowano, co  by 

było, gdyby rzucający po  50-80  punktów 

na mecz, Jurkiewicz znalazł się w tym czasie 

w  czołowych drużynach kontynentu, które 

to  wszystkie, zarówno hiszpańskie, włoskie, 

ale też drużyny z NBA, chciały mieć go w swo-

im składzie. Na wyjazd zagranicę pozwolono 

Jurkiewiczowi dopiero pod koniec jego karie-

ry. Wyjechał do Francji, gdzie, po zakończeniu 

kariery został trenerem i mieszka tam do dziś. 

Edward Jurkiewicz nie  należał do  spor-

towców pokornych, zawsze mówił, co myśli. 

W  wyniku swoistej prowokacji został zawie-

szony w  prawach zawodnika. Miało to  miej-

sce akurat na  krótko przed rozpoczęciem 

igrzysk olimpijskich w  Monachium, na  które 

nie pojechał, a bez niego reprezentacja Polski 

nie odegrała poważniejszej roli.

Edward nie  był jedynym koszykarzem 

u Jurkiewiczów. W składzie drużyny Wybrzeża 

Gdańsk grał także jego młodszy brat Stefan. 

Nie  osiągał on jednak takich sukcesów, jak 

Edward. 

Edward Jurkiewicz.  
Źródło: https://legiakosz.com ( Aktualności 18.02.2021)

Drużyna koszykówki GKS „Wybrzeże” Gdańsk. Warszawa 1971 r. Edward Jurkiewicz (w środku). 
Fot. Jan Rozmarynowski Forum. Źródło: www.wybrzezegdansk.pl 
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Marcin Orzeł

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie 
oddział w Pruszczu Gdańskim

Aby napisać parę słów o oddziale Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Pruszczu Gd. trzeba, choć krótko nakreślić historię powstania 

organizacji. 

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie utworzone zostało 2 grudnia 1956 roku. Jego powstanie w czasach głębokiego komunizmu można 

traktować, jako wyjątkowy sukces pomorskiej społeczności. Zrodziło się z potrzeby Kaszubów do posiadania organizacji, która by dbała 

o rozwój tej społeczności oraz całego Pomorza.

Od momentu powstania nieustannie się rozwijała, a obecnie jest nowoczesnym stowarzyszeniem mającym status organizacji pożytku 

publicznego. W skład organizacji wchodzi kilkadziesiąt oddziałów, ( co czyni ZKP jedną z największych organizacji pozarządowych w Pol-

sce) - w tym oddział mający siedzibę w Pruszczu Gdańskim.

Najprawdopodobniej nie byłoby organizacji Kaszubów w Pruszczu Gd. gdyby nie osoba Teresy Mejna – Kopani. W 2007 roku podjęła 

ona trud budowy oddziału pruszczańskiego. Trafiła na podatny grunt, gdyż wcześniej istniał już kilka lat klub ZKP w Pruszczu Gd. podle-

gły oddziałowi w Kolbudach. Wielu mieszkańców naszego miasta należało także do innych oddziałów, w tym do oddziału gdańskiego.

Pierwsze spotkanie powstającego „partu” miało miejsce w  Miejskim Domu Kultury dziewiątego stycznia 2007  roku. Uczestniczyło 

w nim 15 osób. Prezesem została oczywiście Teresa Mejna – Kopania. Bez zbędnej zwłoki przystąpiono do działania. Pierwsza okazja 

nadarzyła się podczas XV Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Niedługo później przedstawiciele oddziału wzięli udział w spo-

tkaniu opłatkowym w Katedrze Oliwskiej. Jednak Kaszubi lubią się także bawić – już w miesiąc po powstaniu zorganizowano imprezę 

karnawałową, na której bawiło się kilkadziesiąt osób. Postanowiono by spotkania oddziału odbywały się cyklicznie - raz w miesiącu. Taki 

harmonogram z  niewielkimi modyfikacjami wynikającymi z  bieżą-

cych potrzeb funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Spotkania przez cały 

okres istnienia odbywały się w MDK lub w specjalnie udostępnionym 

pomieszczeniu, w domu Teresy Mejna – Kopani. Niestety do dnia dzi-

siejszego nie udało się pozyskać stałej siedziby od miasta, co w bar-

dzo dużym stopniu ułatwiłoby działanie oddziału.

Do celów statutowych ZKP, a więc także oddziału w Pruszczu Gd., 

należy: rozbudzanie inicjatywy dla wszechstronnego rozwoju kultu-

rowego, społecznego i gospodarczego, kształtowanie demokratycz-

nych stosunków w  życiu regionu, rozwijanie kaszubsko-pomorskiej 

myśli społecznej, kultywowanie i rozwijanie specyfiki kulturowej Po-

morza, szerzenie w  społeczeństwie (szczególnie wśród młodzieży) 

znajomości tradycji kaszubsko-pomorskich. 

Poniżej przedstawiam przykładowe przedsięwzięcia, w  których 

czynnie brali udział Kaszubi z Pruszcza Gd. i okolic. Społeczność Ka-

szubska jest wspólnotą bardzo tradycyjną i  religijną, nie może więc 

dziwić bardzo czynny udział w uroczystościach kościelnych m.in. Ka-

szubskiej Drodze Krzyżowej, „Pustej nocy”, Kaszubskich mszach świę-

tych oraz państwowych, bierzemy udział w  m.in. uroczystościach 

Dnia Niepodległości, rocznicach powrotu Pruszcza do Polski i corocz-

nych rocznicach Marszu Śmierci. 

Nie może też zabraknąć przedsięwzięć typowo regionalnych, np. 

konferencji nauczycieli regionalistów, udziału w  Dniach Jedności 

Poświęcenie sztandaru ZKP Pruszcz Gd. w kościele pw. Bł. 
Michała Kozala, 2018 r. Poczet sztandarowy – od lewej: A. 

Kutela, A. Wenta, T. Mejna-Kopania

felieton
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Kaszubów w Gdańsku, Przeglądach Dorobku Kulturalnego Powiatu Gdańskiego (odbywały się one w latach 2003-2007, red.), Przeglą-

dach Chórów Powiatu Gdańskiego, obchodach Dni Pruszcza Gdańskiego, w corocznych Zjazdach Kaszubów oraz kursach hafciarskich 

i wystawach haftów.

Nie poprzestano tylko na udziale w imprezach i uroczystościach organizowanych przez inne podmioty. W miarę możliwości zaczęto 

rozważać samodzielną organizację wydarzeń kulturalnych a nawet sportowych. Pierwszą okazją były Mistrzostwa Powiatu Gdańskiego 

w kaszubską Baśkę – najstarszą grę karcianą na Kaszubach. W turnieju wzięło udział aż 140 zawodników z całego Pomorza. 

Natomiast największy i najtrudniejszy do zorganizowania był XVI Zjazd Kaszubów. Zarząd Główny ZKP zaproponował, aby największe 

spotkanie Kaszubów nie tylko w Polsce, ale i na świecie odbyło się w naszym mieście. Było to zarówno wyróżnienie, jak i bardzo duża 

odpowiedzialność dla naszego niewielkiego oddziału. 5 lipca 2014 roku do Pruszcza zjechało kilka tysięcy Kaszubów z całej Polski i zza 

granicy. Organizacja tego zjazdu pokazała sprawność organizacyjną oraz możliwości podejmowania nawet najtrudniejszych i najam-

bitniejszych zadań przez „part” Pruszcz. Koordynatorem działań władz miejskich, oddziału ZKP w Pruszczu Gd. oraz władz centralnych 

Zrzeszenia był wyżej podpisany.

Ostatnie lata to także działalność artystyczna. „Oczkiem w głowie” stał się założony przy oddziale zespół folklorystyczny „Raduńskie Tony”. 

Już od samego powstania bardzo czynnie uczestniczy on w wielu uroczystościach, festiwalach, pokazach i przeglądach artystycznych.

Nie można też zapomnieć o dorobku hafciarskim. Na tym polu członkinie pruszczańskiego oddziału zrzeszenia osiągają wiele sukce-

sów. Można w tym miejscu przypomnieć zaprojektowanie i wykonanie przez Annę Prill torebki, która została wręczona przez marszałka 

województwa pomorskiego księżnej Kate. Obecny prezes – Jan Malek kontynuuje działania poprzedników oraz stara się podejmować 

nowe inicjatywy, których przykładem jest nawiązanie współpracy ze Związkiem Podhalan.

Na koniec trzeba wspomnieć o pozyskaniu sztandaru, którego uroczyste poświęcenie miało miejsce 3 marca 2018 roku. Istnienie Zrze-

szenia Kaszubsko – Pomorskiego wpisało się już w „krajobraz” Pruszcza Gdańskiego. Trudno sobie wyobrazić nasze miasto bez Kaszubów, 

którzy są bardzo ważną częścią jego społeczności.

Stoisko podczas Dni Pruszcza Gd., 2017 r.- R. Anbrecht Prądzińska, 
A. Wenta, G. Malek, L. Lubotzka, A. Prill, H. Lubotzki, A. Kutela 

Wśród gości ZKP Pruszcz Gd. m.in. ks. proboszcz Jerzy Pobłocki, 
starosta Stefan Skonieczny, burmistrz Janusz Wróbel oraz dzieci 

w strojach kaszubskich ze SP nr 4

XIX Światowy Zjazd Kaszubów w Rumi, 2017 r. – E. Frydrych, J. 
Malek (z tyłu), G. Malek, J. Sikora, J. Pabiarz, R. Anbrecht Prądzińska, T. 

Mejna-Kopania, A. Kutela, U. Mazur, A. Prill, Z. Kałkucki 

XVI Światowy Zjazd Kaszubów 2014 r. w Pruszczu Gd. Scena 
główna Faktorii. Fot. Archiwum CKiS/M. Siwowski
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felieton

Beata Richter 
Kaszubi z Kolbud zwiedzają Kaszuby… 
Wspomnienie lata

Po długotrwałym odizolowaniu ludzi od spotkań z powodu covida wreszcie udało nam się pojechać na wycieczkę. W niedzielę 25 lipca 

2021 r. wyruszyliśmy autokarem na zwiedzanie południowych Kaszub. Dotarliśmy do miejscowości Zamarte. Znajduje się tam Sanktuarium 

Matki Bożej Szkaplerznej, którego historię przedstawił nam brat zakonny ze Zgromadzenia Karmelitów Bosych. Zamarte słynęło cudami już za 

czasów krzyżackich, a na główny odpust Narodzenia Matki Boskiej, z najdalszych okolic spieszyły rzesze pielgrzymów. Związane jest to z obec-

nością cudownej figurki, której obecność odnotowano po raz pierwszy w protokole wizytacyjnym zamarckiej kaplicy z roku 1653, gdzie może-

my przeczytać, że znaleziono ją przed laty w niezwykłych, cudownych wręcz okolicznościach.

Według legendy figurkę Matki Bożej znalazł po raz pierwszy pasterz, który dał ją dzieciom do zabawy. Zginęła im jednak, a znalazł ją znowu 

inny mieszkaniec wsi. Figurka została powierzona oo. augustianom w Chojnicach, jednak po niedługim czasie po raz trzeci ukazała się w Za-

martem, tym razem w wielkiej jasności na drzewie, w pobliżu miejsca, gdzie dziś stoi kościół. Zapytani oo. augustianie nie umieli dać odpo-

wiedzi, w jaki sposób przechowywana u nich figurka zaginęła. Dla mieszkańców wsi był to oczywisty dowód, że Matka Boska chce pozostać 

w Zamartem.

Figurkę umieszczono w sposób bardzo uroczysty na ołtarzu. Od tego momentu miejsce to zaczęło słynąć cudami. Legendę tę, jak i wiadomo-

ści o cudownym obrazie, przechowuje kronika oo. Bernardynów w Pelplinie. Niestety w czasach nam współczesnych, w nocy z 13 na 14 grud-

nia 1983 r. figurka padła łupem złodziei i dotąd jej nie odnaleziono.

16 lipca 2012 r. biskup pelpliński Jan Bernard Szlaga ogłosił kościół parafialny w Zamartem Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej. Posługę 

w niej pełnią Karmelici Bosi Prowincji Warszawskiej. W ciągu całego roku, a szczególnie w święta Maryjne, przybywają do Zamartego liczne 

grupy pielgrzymów.1 W sanktuarium uczestniczyliśmy we Mszy św., a na zakończenie zaśpiewaliśmy pieśń „Kaszëbskô Królewô”. Ponieważ był 

to dzień św. Krzysztofa – otrzymaliśmy też błogosławieństwo dla kierowców.

Następnie pojechaliśmy do Człuchowa, gdzie zwiedzaliśmy zamek, który był jedną z największych budowli obronnych wzniesionych przez 

rycerzy zakonu krzyżackiego. Pod względem wielkości był drugi po Malborku. Pozostałe, przebudowane i odremontowane pozostałości zamku 

są dzisiaj siedzibą Muzeum Regionalnego w Człuchowie. O dawnej świetności świadczy do dziś potężna wieża Zamku Wysokiego (46 m), z któ-

rej można oglądać panoramę Człuchowa i okolic. Część osób z naszej wycieczki weszła na wieżę ( ponad 200 schodów), a część wjechała windą.

Po smacznym obiadku z pieśnią kaszubską na ustach, pojechaliśmy do miejscowości Brusy-Jaglie, gdzie odwiedziliśmy skansen, którym 

opiekuje się Fundacja im. Józefa i Jadwigi Chełmowskich.

1 www.szlakpelplin.pl/mb-szkaplerzna-zamarte/

Ołtarz w sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Zamartem Zamek w Człuchowie
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Józef Chełmowski (1934-2013)
Nieprzeciętny człowiek o wielu zainteresowaniach. Artysta-rzeźbiarz, myśliciel i filozof. Laureat wielu prestiżowych nagród, wielokrotnie do-

ceniany indywidualnymi wystawami. Mieszkaniec świata reprezentujący kaszubską wioskę Brusy-Jaglie.

Drogę twórczą rozpoczął w wieku 40 lat i tak przez niemal połowę swojego życia wypełniał otaczającą go przestrzeń niebywałymi dziełami. 

Wraz z małżonką Jadwigą stworzyli wspaniałe miejsce – otwarty dom z malowniczym ogrodem pełnym kwiatów, rzeźb i uli. To tam przyjmo-

wali swych gości, a Chełmowski zawsze znalazł czas na rozmowę, opowieści i filozoficzne dysputy. Artysta wiele podróżował i czytał, był bardzo 

ciekawy świata. Religia, która odgrywała w jego życiu ogromną rolę, w znacznym stopniu przekładała się na tematykę prac. Były to obrazy 

na płótnie i szkle, rzeźbione anioły czy figury świętych.

W różnych częściach podwórza znajdują się rozmaite rzeźby i konstrukcje techniczne własnego pomysłu, jak np. zegar słoneczny; wyobraże-

nie rakiety kosmicznej; „maszyna do łapania żywiołów” – jak nazywał to urządzenie autor – której głównym elementem jest potężne koło przy-

pominające młyńskie, służące do wykorzystywania energii wiatru oraz deszczu; naturalnej wielkości postacie ludzi i zwierząt oraz wiele rzeźb 

rozmieszczonych w całej przydomowej przestrzeni. W samym tylko Muzeum Zachodniokaszubskim w Bytowie znajduje się ponad 500 jego 

prac, co jest największą, zwartą kolekcją w Polsce.

Władze gminy Brusy, Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie i rodzina artysty zachęcają do pomocy w zbiórce funduszy, które nie tylko pomo-

gą odrestaurować dzieła artysty, ale też umożliwią wyeksponowanie i skatalogowanie prac kaszubskiego Leonardo da Vinci dla następnych 

pokoleń.

Na każdym wyjeździe dowiadujemy się czegoś nowego, odwiedzamy dotychczas nieznane miejsca i spotykamy ciekawych ludzi. 
Daje to nam możliwość oderwania się od codziennych obowiązków i energię do dalszych działań. Po całym dniu pełnym wrażeń, 
wczesnym wieczorem wróciliśmy do Kolbud. 21 sierpnia 2021 r. uczestniczyliśmy w XXII Światowym Zjeździe Kaszubów w Pucku. 

Fot. Beata Richter

Uczestnicy wyjazdu na Kaszuby południowe przed skansenem Józefa Chełmowskiego

Skansen Józefa Chełmowskiego w Brusach-Jagliach. Źródło: www.brusy.pl/turysta/atrakcje-turystyczne/skansen-jozefa-chelmowskiego
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„Na tropach pruszczańskich zabytków” – gra miejska
„Mój dzień z rodziną” – konkurs literacko-plastyczny

„Mój dzień z rodziną” to tytuł konkursu organizowanego przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Pruszczu Gdańskim 

oraz Starostwo powiatu gdańskiego.

- Współczesna rodzina to rodzina wiecznie zabiegana - mówi Joanna Przybyś, dyrektor PiMBP w Pruszczu Gdańskim. - Ciągle gdzieś 

biegniemy, a to do pracy, do szkoły, do domu. Później gnamy sami lub z naszymi pociechami na zajęcia dodatkowe: angielski, judo, 

basen… Wszystkie te zadania wykonujemy mechanicznie i z przymusu. Brakuje miejsca na wartościowy czas dla rodziny, stąd pomysł 

na rodzinny konkurs plastyczno-literacki pt. „Mój dzień z rodziną”.

Konkurs był adresowany do dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkół podstawowych oraz ich rodziców bądź opiekunów 

z powiatu gdańskiego. Zadaniem uczestników było wykonanie książki o ciekawym, niestandardowym kształcie z krótkim opo-

wiadaniem, jak rodzina wspólnie spędza cały dzień.

Jury konkursu „Mój dzień z rodziną” ocenia wykonanie prac 
konkursowych

Nagrody wręczali - starosta Marian Cichon i Arkady 
Radosław Fiedler

Uczestnicy gry miejskiej przed Domem Wiedemanna



Komisja konkursowa w osobach Oleny Ulianovej - artystki malarki, Elżbiety Krumin - przedstawicielki Starostwa Powiatowego 

w Pruszczu Gd. oraz Agnieszki Stefańczyk - artystki rękodzieła, miała twardy orzech do zgryzienia. Wpłynęło ponad 30 prac. 

Wszystkie piękne, na wysokim poziomie, pomysłowe i wykonane przez członków rodziny tych dużych i małych. 

Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród odbyło się podczas finału detektywistycznej gry miejskiej „Na tropach prusz-

czańskich zabytków”, której organizatorem była Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszczu Gd. Marian Cichon, starosta 

powiatu gdańskiego osobiście wręczył nagrody zwycięzcom konkursu. Podziękował za liczny udział i zachęcał do wzięcia udzia-

łu w kolejnych inicjatywach organizowanych przez bibliotekę. 

Zwycięzcami konkursu „Mój dzień z rodziną” zostali:

W kategorii przedszkolaki i kl. 0 – Amelia i Aleksandra Ziętara-Pokrywczyńska

Kategoria uczniowie klas 1-3 – Wiktoria i Amelia Bajer

Kategoria uczniowie kl. 4-6 – Amelka, Magda, Asia i Łukasz Groth

Warto dodać, że tego dnia uczestnicy gry detektywistycznej, rozwiązywali zagadki matematyczne oraz rebusy słowne, ukryte 

w otoczeniu najpiękniejszych zabytków Pruszcza Gd. Oprócz biblioteki na trasie detektywistycznej łamigłówki, znalazły się m.in. 

takie obiekty jak: Kościoły – Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Boskiej Nieustającej Pomocy oraz Dom Wiedemanna.

Punktem startowym gry oraz miejscem, do  którego drużyny zgłaszały  się po  odbiór zadania finałowego, niezbędnego 

do rozwiązania hasła końcowego na karcie głównej, był budynek Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gd., 

a punktem końcowym gry był amfiteatr, znajdujący się w Międzynarodowym Bałtyckim Parku Kulturowym. Tam na wszystkich 

uczestników gry oraz zwycięzców konkursu czekała niespodzianka w postaci ogniska oraz … spotkania autorskiego z podróż-

nikiem Arkadym Radosławem Fiedlerem! Spotkanie poprowadził pisarz, autor prozy przygodowo-detektywistycznej dla dzieci 

i młodzieży oraz komedii, kryminałów i przewodników dla dorosłych, Dariusz Rekosz. Grę miejską „Na tropach pruszczańskich 

zabytków”, wygrała „Ekipa na 102”.

Anita Kotwa-Kąkol, PiMBP w Pruszczu Gd.

Uczestnicy gry miejskiej i konkursu literacko-plastycznego podczas spotkania autorskiego z Arkadym Radosławem Fiedlerem

Start do gry miejskiej odbył się przed 
Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną




