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Fot. Sławomir Czalej

Józefa Krośnicka
1914 - 2020

21 stycznia pożegnaliśmy na cmentarzu w Pruszczu Gd. Józefę Krośnicką - pedagoga, nauczy-
ciela i badacza historii, autorkę opracowań z zakresu historii powiatu gdańskiego, Ambasadora 
Pruszcza Gdańskiego, Honorowego Obywatela gminy Trąbki Wlk.

Józefa Krośnicka jest autorką książek:

„Z czasów przełomu 1944-1945”, 1995. „Zanim Gdańskie Wyżyny wróciły do Polski”, 1997. „Pa-
mięci księdza prałata Józefa Waląga proboszcza parafii matki Boskiej Nieustającej Pomocy 
w Pruszczu Gd.”, 2000. „Z dziejów oświaty i Związku Nauczycielstwa Polskiego w powiecie gdań-
skim w latach 1919-1980”, 2002. „W cieniu Gdańska” (zarys dziejów Pruszcza Gdańskiego i okolicy 
na tle historii ziemi gdańskiej), tomy I-III, 2003, 2004, 2006. „Księga pamiątkowa kolejarzy polskich 
z rejonu Pruszcza Gdańskiego w latach 1920-1939 pozostających w służbie Polskich Kolei Pań-
stwowych (PKP) na terenie wolnego miasta Gdańska zamordowanych w hitlerowskich obozach 
koncentracyjnych w latach 1939-1944”, 2005. „Wspomnienie o księdzu Robercie Wohlfeilu: pro-
boszczu parafii św. Jakuba Apostoła w Kłodawie Gdańskiej (1889-1940)”, 2007. „Żuławy Gdań-
skie w historię Pomorza Gdańskiego wpisane”, 2010.

Prezydent RP awansował ją do stopnia porucznika Wojska Polskiego. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Krzyżem 100-le-
cia powstania Związku Inwalidów Wojennych.
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Chmiel, Ciesielska, Ciesielski, Czychowski, Deptuch-Dymowska, 
Dolatowski, Fedak, Ferenc, Flis, Fryckowski, Glok-Lejk, Gondek, 
Goral-Rybkowska, Groth, Grynder, Grzech, Jałoszyński, 
Jankowska, Jaruga, Jendrzejewski, Jung, Karmazyn, Kazanowska, 
Kleinzeller, Klejzerowicz, Kłosińska, Kosater, Kostiuk, Kozłow, 
Kraszewska, Kruglik, Kufel, Kulesza, Kuśmirek, Lassak-Szymerska, 
Lisiecka, Maciejewski, Mazur, Mikos, Misiek, Netsko, Pancer, 
Parsamjan, Pęk, Piechnik, Pozorska, Przekop, Ręcka, Roszak, 
Sikorski, Sitek, Skrzypek, Smalewska, Smalewski, Stachowicz, 
Staszulonok, Studzińska, Szubstarska, Tuźnik, Ulianova, Wiącek, 
Wojewódzki. 

Na okładce: Jan Misiek, grafika

Cerkiew w Powroźniku, fot. 
Jolanta Szymerska.

W: Cerkwie w Bieszczadach.

Tadeusz Wojewódzki „Noc”, olej

Giemlice (Gemlitz), gmina Cedry Wlk., 
z kolekcji Krzysztofa Gryndera.
W: Stare pocztówki

Odsłonięty szkielet wojownika 
w Juszkowie, fot. K. Wiącek.
W: Bartosz Gondek „Hun z Juszkowa”

Studniówka z końca lat 60., fot. 
Kronika I LO w Pruszczu Gd.

W: Artur Jendrzejewski „Bale studniówkowe w I LO /…/

Wiesenthal (Drzewina), Gr. Paglau 
(Pawłowo), fragment mapy z 1942 r. 

- Wydział Nauk o Ziemi UMK, Kujawsko-
Pomorska Biblioteka Cyfrowa. 

W: Dariusz Dolatowski „Terroryści z Drzewiny”

Edward Sitek - Pomnik Nike.
Dawniej Wyzwolenia w Pruszczu Gd., 1981
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Drodzy Czytelnicy
Witam Was serdecznie na  łamach wiosennego numeru kwartalnika „Neony-tożsamość”. Nastał 

trudny czas pandemii spowodowany wirusem … Z przyczyn oczywistych odwołaliśmy promocję 

tego numeru.

Witam szczególnie debiutujących na  łamach „Neonów-tożsamość” artystów związanych 

z  powiatem gdańskim. Anna Klejzerowicz – proza. Artur Bełczykowski, Aleksandra Anderman, 

Beata Przekop, Ewa Ręcka, Elżbieta Pozorska, Magdalena Studzińska, Zofia Kulesza, Helena Pęk – 

malarstwo. Jan Misiek – grafika. 

W tym numerze kwartalnika polecam szersze prezentacje: malarstwa Tadeusza Wojewódzkiego, 

wierszy Gabrieli Szubstarskiej, fotografii Jolanty Lassak-Szymerskiej.

Można przeczytać opowiadanie Magdy Bielickiej „American Dream”, fragment powieści Anny 

Klejzerowicz „Medalion z bursztynem” i wspomnienia Bartosza Gondka i Marka Kozłowa o Józefie 

Krośnickiej oraz Zofii Marii Smalewskiej ze stanu wojennego. Bardzo interesująco przedstawiają się 

kolejne prezentacje twórczości artystów związanych z naszym kwartalnikiem od czasu wydania 1. 

numeru „Neony-tożsamość” w 2016 r. W części historycznej Bartosz Gondek pisze o niezwykłym 

odkryciu grobu wojownika z okresu wędrówki ludów w Juszkowie. Dariusz Dolatowski o terrory-

stach z Drzewiny a Artur Jendrzejewski o balach studniówkowych w I Liceum Ogólnokształcącym 

im. Marii Konopnickiej w Pruszczu Gd. Wszyscy znamy pomnik Nike w Pruszczu Gd., ale mało kto 

wie, kto jest jego twórcą. Przedstawiamy go, prezentując zdjęcia z archiwum prof. Edwarda Sitka 

oraz znanego fotografika Bogdana Grotha.

W  związku z  zaistniałą sytuacją, będziemy wyjątkowo zamieszczać fragmenty tego numeru 

na naszej stronie, na Facebooku www.facebook.com/Neony-Tożsamość-119207575443489/

Przypominam, że „Neony-tożsamość” można przeczytać także na stronach www.neony.pruszcz.

com i www.powiat-gdanski.pl Życzę Państwu miłej lektury!

Roman Ciesielski

Elżbieta Kruglik
Pociąg widmo

rozmyte smugi ludzkich kolorów
pędzą za oknem tłumiąc chłód
zastygła szaroskrzydła ławka
w czekaniu na rzeźbiony akant

dudni coś gdzieś w kuli mgły
w następnej sekundzie już minie
w poprzedniej wcale nie istniało
zapętlone rozmowy kolejowych szyn

pociąg widmo zawsze za plecami
co podkład – krok w nieskończoność
utlenia się stal utleniamy się my
z nasypu wciąż toczą się kamyki

Zygmunt Bukowski „Dyngus”, płaskorzeźba, lipa, 
fot. Henryk Kleinzeller



5

malarstwo

Andrzej Tuźnik „Zabawa z kamieniem”, olej na płótnie

Łukasz Jaruga „Nefertari”, olej na płótnie
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poezja

Gabriela Szubstarska
***
nie mam poczucia
niezbędności w czyimś życiu
bo nikt nie ma wobec mnie oczekiwań
w pewnym sensie to wygodne
robię co chcę
chodzę dokąd mam ochotę
najczęściej w stronę morza
dzisiaj też byłam
wciąż mam w uszach jego wołanie

na horyzoncie statek
nie wiadomo dokąd płynie
może na własny koniec świata
w którym momencie przekroczy granicę

zwykły nadmorski pejzaż
powinnam zapomnieć a ja
nieustannie o nim myślę
dostrzegam analogię z człowiekiem

niepamięć o kimś to
jakby tego kogoś nigdy nie było

czuję przejmujący smutek

dlaczego

***
czasem myśli warto zachować dla siebie
niech dojrzeją
wyostrzone spojrzenie przychodzi z wiekiem
a ja uporczywie powtarzam te same błędy
na przeczuciach opieram między nami
chybotliwe mosty
zamiast rozmów trwa zdawkowa wymiana zdań

najważniejsze stają się rzeczy
po których widać upływający czas
w nich zatopione są uczucia
tylko one istnieją naprawdę

może dlatego coraz mi bliżej
do pożegnań
i coraz trudniej znieść rozstania

***
nic nie mobilizuje bardziej
niż strach
wszystko pędzi i nieustannie się zmienia
świat staje się większy i większy

żadna tam tajemna wiedza
wystarczą sprawne ręce
waleczność dziedziczymy po przodkach

kiedy na moment przystanął czas
narodziłam się raz jeszcze
tym razem gotowa na przyjęcie dobra
pełna zachwytu nad pięknem
gromadzę ciepłe słowa 

przecież nie można dawać
czego się nie posiada

ufam ci
inaczej byłoby bez sensu

***
bywają dni
w których szarość wydaje się
bardziej szara
chłód bardziej dotkliwy

nie nikomu nie odbieram złudzeń
wiem tylko że każdy musi sam
doświadczyć dobra i zła
że zbyt łatwo powściągliwość
pomylić ze słabością

nigdy nie myślałam
że czas można skurczyć
do teraz
o wielu rzeczach nie myślałam

podobno już nikt
nie potrzebuje wierszy
a przecież dopóki wykłócam się 
o słowa- jestem

***
kolejny sen bez snów
szkoda
prawdziwie piękne jest tylko to
za czym się tęskni

niczym nocny motyl
podążam ku światłu
warto ryzykować
światło jest bez skazy
jak ona…
jej obecność była najważniejsza

krzyk niczego nie zmieni
cisza nie zmusi do milczenia
póki rodzą się wiersze
nie grozi ostateczna rozłąka

sen bez snów
nie pozbawia pamięci

Mieczysław Czychowski „Portret potrójny z jaszczurką”, pastela olejna,  
fot. Piotr Smoliński
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***
za bardzo się odsłaniam
wystawiam na ciosy
broniąc się przed bólem
zadaję ból
nie akceptuję tego
nie akceptuję wielu rzeczy
do wszystkiego potrzebny jest 
dystans

jestem z innego świata
świata który już nie istnieje
może dlatego jestem ci bliska

to niemożliwe żeby
słowa pachniały latem

zaraz się obudzę

***
byłam w miejscu
zimniejszym niż śmierć

wierzę, że gdy głęboko ukryję strach
i przestanę go odwiedzać
zapomnę
niczego nie powinniśmy budować na lęku

o nieszczęścia najczęściej 
obwiniamy Boga
On nie prowadzi z ludźmi żadnej gry
wszystko się dzieje w naszych głowach

wystarczy zrozumieć że pamięć
jest tylko fragmentem
nie treścią życia
że wciąż nosimy w sobie ciepło

szeroko otwieram ramiona
to mój sposób na szczęścieO znikaniu

staram się nie rzucać w oczy
mówię i robię tylko 
to co konieczne
a przecież
każda żyjąca istota musi
mieć swoją przestrzeń
żeby żyć
żeby przeżyć

dawno opuściłam twoje serce
przestałam być nawet cieniem
rozpłynęłam się

bardziej zniknąć już nie potrafię

***
mrok nie prowadzi
do utraty wzroku
sprzyja zemście

wolność
wolność za każdą cenę
podszepty sędziwego starca
wzmagają pragnienie

krew
skąd tyle krwi
widać ją na naszych rękach

mrok nie wymaże śladów
nie zagłuszy sumienia

                    /inspirowany plakatem 
Mariusza Hoffmana do „Irydiona”/

***
otwarta jak dziecko
nie potrafi ukryć własnych myśli
każdy wie co lubi
jakie dręczą ją strachy
/o człowieku wiemy tylko to
co zechce wyjawić/

w oszalałym z nienawiści świecie
trzeba ostrożniej okazywać emocje

kiedy rozproszone zbierze w całość
na guziki pozapina własne życie
być może
umknie przed losem

***

ciemnieje
czekam aż wiatr 
wtuli się w dziką różę
i wzruszony umilknie
potem z wizytą przyjdzie księżyc
posrebrzy nasze lustrzane odbicia
siądzie na chwilę przy 
kuchennym stole
odejdzie

przez otwarte okno
czuć zapach późnego lata
pająk zarzuca sieć 
na szumy szelesty 
za moment na ganku zjawi się jeż
już słychać chrobot
kotce to nie przeszkadza

jezioro ma przymknięte oczy
póki w szuwarach 
nie rzuci się szczupak

czuję na karku twój szept
słodko pachnie tatarak

Mieczysław Czychowski „Pani z rybą”, pastela olejna, 
fot. Piotr Smoliński
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malarstwo

„Krzyk wiosny”, akryl

„Sen o lesie 1”, akryl

„Skarga”, olej

„Ponad miastem”, akryl

Tadeusz Wojewódzki
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„Wszystko dla Słońca”, olej

„Nadzieja”, olej

„Kosmos”, akryl

„Marzenie latarnika”, akryl

„Mój Chopin”, akryl
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proza

Anna Klejzerowicz 

Medalion z bursztynem
(fragment) 

PROLOG 
Gdańsk, jesień 1956 rok

- A  teraz posłuchaj, suko – mężczyzna zbliżył zarośnię-

tą twarz do  jej twarzy; cuchnął samogonem. – Będziesz 

trzymała mordę na  kłódkę. Panimajesz? Na  kłódkę! Inaczej 

skończysz jak mężuś, którego za bardzo świerzbił jęzor. 

I  nie  muszę ci chyba mówić, co  wtedy stanie  się z  tym 

bachorem? 

- Puszczaj… - jęknęła, gdy ścisnął jej ramię jak w  żela-

znych kleszczach. 

- Kapujesz, suko, pytam się ciebie?!

- Tak. Tak! 

Gdy kilka minut przedtem rozległo się walenie i kopanie 

w drzwi, otworzyła, bo i tak pewnie wyważyliby drzwi. Nikt 

by nie  pomógł, był już późny wieczór, ludzie pozamyka-

li się w mieszkaniach. Zresztą i tak w podobnych sytuacjach 

wszyscy jak na zawołanie głuchli. Kto by tam chciał kłopoty 

sobie na głowę ściągać?.. 

Przyszło ich dwóch. Ubrani po  cywilnemu i  z  daleka 

widać było, że są pijani. Krzyczeli, że milicja. Ale to nie była 

milicja. Mieli na sobie cywilne ubrania, nie mundury. A może 

była?... Kto teraz może to  wiedzieć. Kobieta nie  wiedziała. 

Jeden – ten, który teraz boleśnie ściskał jej ramię – pchnął 

ją na kuchenne krzesło. Drugi najpierw obojętnie wyglądał 

przez okno, po czym – jakby znudzony – zaczął szperać w jej 

szufladach. Niczego ciekawego w  nich jednak nie  znalazł, 

bo  kopnął szafkę ubłoconym buciorem i  z  powrotem za-

jął się obserwacją podwórka.

- U mnie tam serce sczipatielnoje – ciągnął mężczyzna. – 

Nawet takiego pomiotła żal skrzywdzić. Ale ja tu tylko sprzą-

tam. Inni nie są już tacy miłosierni. Kapujesz? 

Pokiwała głową gorliwie. 

- No! – cmoknął zadowolony. 

Zerwała  się z  krzesła, słysząc z  korytarza, że  stuknęły 

drzwi od pokoju. Czyżby mała?... Mała się obudziła?... 

- Idziemy, tawariszcz! – mężczyzna o zarośniętej twarzy 

skinął na swojego kompana. 

W  drzwiach kuchni stanęło dziecko. Około dziesięcio-

letnia dziewczynka w nocnej koszuli, o włosach tak jasnych, 

że prawie białych. Wpatrywała  się w obcych oczami okrą-

głymi jak spodki. Nieruchomymi. 

Nie płakała. 

- To  jest to szwabskie nasienie? – charknął pogardliwie 

zarośnięty, mierząc małą od stóp do głów. 

- Nie  mów tego przy mojej córce! To  jeszcze dziecko 

– podeszła szybko do  dziecka, zasłaniając je przed złym 

spojrzeniem. Poczuła nagle silne uderzenie w twarz, Aż za-

toczyła  się na  ścianę – nie  wypuściła jednak dziewczynki 

z objęć. 

- Nu, głupia kurwo. Będziesz pamiętać, coś tu obiecała? 

Czy mamy od razu zająć się smarkatą? 

- Będę pamiętać! Przysięgam! 

- Przysięgać to  se możesz w  kościele. Wiemy, że  tam 

łazisz. Mnie tam gówno obchodzą twoje przysięgi. Morda 

w kubeł, bo obie będziecie gryźć ziemię. Tak jak miało być 

od początku. Wypierdalamy stąd, kamrat! Łapy przy sobie. 

Nie było rozkazu!

Zanim zdążyła odetchnąć z  ulgą, usłyszała odgłos za-

trzaskiwanych z hukiem drzwi i tupanie na schodach drew-

nianej klatki schodowej. Słyszała nawet bolesne skrzypienie 

spróchniałego drewna. 

Kolejne trzaśnięcie. Spokój… 

Tuląc dziecko do piersi przypomniała sobie tamtą noc, 

sprzed laty, gdy biegła, potykając się, w  ciemnościach – 

z niemowlęciem drżącym z zimna, okrytym tylko zmoczoną 

kołderką i zanoszącym się płaczem w jej ramionach – a za 

sobą słyszała wystrzały oraz jęki i krzyki. 

Oni już zasnęli na wieki. 

Padał ulewny deszcz… 
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CZĘŚĆ PIERWSZA
LIST Z KOMODY 

*** 

Współcześnie. 

- Tej staroci chyba trzeba by się pozbyć – Andrzej wzru-

szył ramionami, przyglądając się niewielkiej starej komodzie 

w rogu pokoju, zaśniedziałej i pokrytej kurzem. – Do nicze-

go  się już raczej nie  nada, a  piękna nie  jest. Żaden antyk. 

Co myślisz? 

Ewa rzuciła okiem i też wzruszyła ramionami. 

- To może wystaw ją koło śmietnika? Może ktoś się skusi. 

Zawsze mi szkoda starych mebli. 

- Mnie też, ale nie możemy zatrzymać tej całej graciarni. 

Ta szafka to naprawdę szmelc. Okej, wystawię ją. Komuś się 

pewnie przyda, choćby na opał.

- Dobra, ale najpierw trzeba ją przejrzeć i opróżnić. Weź-

miesz się za to? Ja bym dokończyła z tym kredensem… 

Przeciągnęła się i westchnęła. Już od dwóch godzin ku-

cała przy szufladach i  selekcjonowała komplety sztućców. 

Chryste, ileż można było tego nagromadzić! Ale co niektóre 

warte były grzechu. Znalazła nawet ozdobne srebrne zasta-

wy, co prawda w fatalnym stanie, ale da się to odnowić. 

- Jasne – odparł jej mąż. – Rób swoje, dam sobie radę. 

A ten kredens zostawiamy? 

- Kredens tak! Kocham go od  dziecka. Zresztą zobacz, 

może to  żaden cud, ale  to  przedwojenny gdański mebel. 

Spójrz na te rzeźbienia. Są piękne. 

- Ale straszny z niego grzmot… 

- To duże mieszkanie. Pasuje tu. 

- Przecież i tak zamierzamy je sprzedać?

Zawahała się. 

- Jeszcze nie  jestem zdecydowana – przysunęła sobie 

karton. – Nie wiem. Mam sentyment. Może warto je trzymać 

dla Kacpra? Wynająć? Jest w świetnym punkcie. 

- No właśnie. Jest sporo warte. A nam się nie przelewa – 

upierał się. – Kacper ma dopiero czternaście lat. 

- Aż  czternaście! – roześmiała się. – Prawie piętnaście. 

Zastanowimy się jeszcze. Nie decydujmy pochopnie, okej? 

Zajęli się każde swoją robotą. 

Ewa odziedziczyła to  mieszkanie po  babci prawie rok 

temu, i  dopiero teraz zebrali  się w  sobie, by  się nim zająć. 

Wcześniej jakoś nie było okazji, czasu, pieniędzy… Poza tym 

oboje z  Andrzejem czuli  się głupio, bo  w  zasadzie scheda 

po babce należała  się Halinie, matce Ewy, obecnie emery-

towanej nauczycielce. Matka jednak odmówiła przyjęcia 

spadku i uparła się, by przepisać mieszkanie na córkę. Cór-

kę, z  którą i  tak od  lat prawie nie utrzymywała kontaktów. 

Nie  dlatego, że  coś je poróżniło. Nic z  tych rzeczy. Halina 

po prostu taka była: zimna, milcząca, nieczuła, wyobcowa-

na. Cała rodzina od zawsze uważała ją za dziwaczkę. Dawniej 

Ewa – szczególnie gdy była nastolatką – próbowała usilnie 

zbliżyć się do matki. Potem jednak zaakceptowała stan rze-

czy i poniechała tych prób. Wychowywała ją babka. To ona 

była dla niej matką, ojcem, najbliższą osobą. Od wczesnego 

dzieciństwa. Halina nie miała bliższych więzi z nikim. Nawet 

z  własną matką, czyli babką Ewy. Żyła samotnie na  ubo-

czu, bez rodziny, przyjaciół. Bez partnera. Ojca Ewa nigdy 

nie  poznała. Nigdy  się nią nie  interesował, choć niby for-

malnie uznał ojcostwo i płacił na nią symboliczne alimenty 

aż  do  czasu, gdy dziewczyna ukończyła studia w  wyższej 

szkole plastycznej. Ona także nigdy nie próbowała go po-

znać. Taka była umowa – jak poinformowała ją matka, gdy 

Ewa miała sześć lat. Dziewczynka zaakceptowała ten fakt, 

i tak już zostało. Wkrótce po tym, gdy skończyła studia, oj-

ciec – o ile w ogóle można go tak nazwać – zmarł, o czym 

dowiedziały  się po  dwóch latach. Przyczyną śmierci była 

podobno nagła choroba. Jaka? Ewa nie  dociekała. Matka 

wypowiadała te słowa z cynicznym uśmieszkiem na ustach. 

Więc gdy w  końcu zdecydowała  się przejąć odziedzi-

czone mieszkanie na Jaśkowej Dolinie we Wrzeszczu – tyl-

ko dlatego, że w nim się wychowała, choć nie było to może 

najradośniejsze dzieciństwo – upłynął niemal rok. Był to czas 

bicia się z myślami i  skrupułami. Wreszcie jednak postano-

wili mieszkanie opróżnić, odmalować i  sprzedać. Marzyli 

o małym za miastem. Po sprzedaży dwóch mieszkań byłoby 

to wreszcie realne… 

- Ewa! - okrzyk męża wyrwał ją z zamyślenia. – Możesz 

podejść? 

- Co jest? Drzazga ci weszła?

Z wysiłkiem podniosła się z klęczek. Zawsze coś… 

- Tu coś jest! 

- Co?

Obrzuciła wzrokiem stos drobiazgów, leżących na pod-

łodze obok komódki: jakieś stare ołówki, plastikowy długo-

pis, szpulki nici, książeczka do nabożeństwa. Nic ciekawego. 

- No, co  jest? – powtórzyła. – Wywal to, tam masz 

karton… 

Andrzej przerwał jej niecierpliwie:

- Tu coś jest przyklejone do wewnętrznej ścianki. Wyglą-

da jak koperta… Czekaj! Zaraz to wyciągnę… 

- Przyklejone? – wbrew sobie poczuła dreszcz. 

– Specjalnie? 
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- Na  to  wygląda. Możesz poświecić? Wolałbym tego 

nie uszkodzić – podał jej kieszonkową latarkę. – Mam! 

Koperta była duża, szara, ze  wszystkich stron obkle-

jona taśmą, wyglądała na  bardzo starą. Pośrodku miała 

wybrzuszenie. 

- Zaczekaj. Przyniosę nóż z kuchni – powiedziała. 

W środku znaleźli coś bardzo dziwnego… 

*** 

Ewa z  namaszczeniem oglądała pod  światło misternie 

wykonany wisior – czy też może raczej medalion – z  wiel-

kim obłym bursztynem oprawnym w ażurowe srebro (chyba 

srebro?) na  grubym łańcuszku o  dużych oczkach. Bursztyn 

był niezwykle piękny, prawdziwy okaz: miejscami przejrzy-

sty, miejscami mleczny, a w środku zatopiony został… cały 

świat! Jakieś rośliny, trawy, kwiaty układające się w fantastycz-

ny baśniowy pejzaż. Nigdy jeszcze nie widziała czegoś po-

dobnego. Nawet w albumach. Srebro, choć z wierzchu lekko 

przybrudzone, nadal lśniło, zachwycając urodą finezyjnych 

wzorów. Na pierwszy rzut oka widać było, że to stary wyrób. 

- Niezwykły – wyszeptała. – A  jaki ciężki! Na  odwrocie 

coś jest wygrawerowane… Ale nie odczytam. Zobacz, może 

tobie się uda? – podała wisior mężowi. 

Andrzej ostrożnie przetarł klejnot chusteczką i  wytężył 

wzrok. 

- Nie  jestem pewny, takie zawijasy… ale… Czekaj… 

To  chyba imię. Zaraz, zaraz… Tak… Louise. Na  bank. 

A pod spodem, mniejszymi literami… Danzig 4̀4. 

- Luiza? – wzruszyła ramionami. – Pierwsze słyszę. 

Nie mieliśmy takiej w rodzinie. Babcia była Maria. 

- Może prababcia? 

- Wykluczone. Rodzice babci to  byli biedni rybacy! 

Nie  nosili eleganckiej biżuterii – zaśmiała się. – Ani takich 

wymyślnych imion. 

Andrzej rozłożył ręce. 

- No  to  już nie  wiem. Skądś go musieli wytrzasnąć, 

nie  kradziony przecież. Może kupili? Zdaje mi się, że  twój 

dziadek za życia biedny nie był… Pewnie stać go było, by 

sprawić żonie taki prezent. 

Ewa rzuciła mu złowrogie spojrzenie. 

- Nie bądź złośliwy, dobrze? 

- Nie jestem! Poddaję się. Otwórz lepiej tę drugą kopertę. 

Może tam znajdziesz wyjaśnienie. 

Zawahała się. Poczuła nagle dziwny opór przed otwar-

ciem tej koperty. Sama nie rozumiała, dlaczego. Ale czemu 

ktoś miałby ukrywać jakieś listy? Nie bez powodu przecież. 

W  dużej szarej kopercie – prócz wisiorka – znajdowała  się 

druga, mniejsza koperta. Inna, bardziej „listowa”, kremowej 

barwy. Bez żadnego adresata. Po  prostu czysta, nieco po-

żółkła, poplamiona zaciekami od wilgoci, zaklejona koperta. 

- A jeśli… 

- Co takiego? 

- Nie wiem, do kogo to jest… 

- Ewka, spokojnie! Nie wygłupiaj się – Andrzej zarechotał. 

– Już do nikogo. Więc równie dobrze do ciebie. Zastanów 

się. Przecież widać, że ten list, czy coś tam, jest stary jak świat! 

Zresztą nie jest napisane, do kogo. Ty odziedziczyłaś miesz-

kanie, więc i wszystko, co w nim się znajduje. Nie musisz za-

wsze być taka... akuratna. 

Westchnęła. 

- Dobrze. Otwieram. 

Delikatnie, choć z  bijącym sercem, odkleiła skrzydełko 

koperty. Klej i tak ledwo już trzymał. 

Zamarła. 

- No co jest? Czytaj głośno! – upomniał się Andrzej, wi-

dząc jej niewyraźna minę. 

- Już – odchrząknęła. – Tylko nic z tego nie rozumiem… 

To pismo babci. Jestem tego prawie na sto procent pewna. 

Zresztą jest podpis. Ale i tak nie łapię.. 

- Czytaj. Może razem zrozumiemy. 

- Tu pisze… Tu pisze tak: 

Najdroższa Halinko!
To  będzie szok dla Ciebie, kochanie, ale  powinnaś 

to  wiedzieć. Może kiedyś Ci  się przyda. Nie  mam odwagi 
powiedzieć Ci w  oczy. Ale  kiedy mnie już nie  będzie, znaj-
dziesz ten list. Schowam go, bo  teraz czasy są niebezpiecz-
ne. Ale  na  pewno go znajdziesz. Ufam, że  mi wybaczysz.  
Naprawdę nazywasz  się Luiza Henrietta von Neuhe-
it. Urodziłaś  się 3  października 1944  roku. Z  pochodze-
nia jesteś hrabianka, ale  to  już oczywiście w  dzisiejszych 
czasach bez znaczenia. Dla mnie byłaś, jesteś i  będziesz 
moją ukochaną córką. Tak jak byłaś nią dla swego Ojca, 
a  mojego ukochanego Męża ś.p. Aleksandra. Zawsze trak-
towaliśmy Cię oboje jak rodzone i  umiłowane dziecko.  
Twoja na wieki

Mama
P.S. Jeśli zechcesz dowiedzieć  się mojej historii, znaj-

dziesz ją w  książce. Będziesz wiedziała, w  której. W  niej 
ukryję swoje wspomnienia, bo  wiem, że  nikt tam prócz 
Ciebie nie  zajrzy. To  także i  Twoja historia. Wybacz matce, 
że  nie  mogłaś dowiedzieć  się tego wszystkiego wcześniej. 
Naszyjnik należy do Ciebie. To jedyna pamiątka, jaka pozostała. 

Maria Kuc
Gdańsk 3 października 1960 roku. 
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*** 

Rozmyślając, odruchowo zapaliła papierosa. Zaraz po-

tem zdusiła go w  popielniczce. Postanowili, że  nie  będą 

palić w domu. W końcu Kacper… Syn spał już wprawdzie, 

ale w każdej chwili mógł wyjść na przykład do ubikacji, poza 

tym dym… Osiedlowe mieszkanko nie  było za duże: dwa 

pokoje z  kuchnią plus wygospodarowana z  części przed-

pokoju miniaturowa wnęka, służąca jej od  czasu do  czasu 

za pracownię. Mieścił się w niej tylko stolik, laptop i krzesło. 

Na balkon nie chciało jej  się wychodzić, wiosna tego roku 

nie była zbyt ciepła, w dodatku w powietrzu wisiała wilgoć.  

Może naprawdę szkoda pozbywać się mieszkania po bab-

ce… Raczej sprzedać to  małe, a  tamto – za pieniądze 

ze sprzedaży Zaspy – porządnie wyremontować i zamiesz-

kać, zamiast snuć mrzonki o budowaniu jakiegoś domku, kto 

ma jeszcze na to czas i siły?... 

Ewa wyjęła z  szuflady kopertę i  naszyjnik. Był piękny, 

jednak wciąż jedyne, co w związku z tym znaleziskiem od-

czuwała, to zamęt w głowie. Co powinnam teraz zrobić? – 

wciąż zadawała sobie to pytanie. Andrzej był zdania, że musi 

powiedzieć o  tym matce. Wiedziała, że ma rację. W końcu 

to ona jest adresatką tego listu, to do niej skierowana była 

informacja. I do niej należy naszyjnik. Jednak ładunek emo-

cji, zawarty w słowach babki – jak i sama wiadomość w nich 

ukryta – mógłby nieźle namieszać w życiu Haliny…

Jak zareaguje? Czy teraz to  wszystko, czego  się z  An-

drzejem dowiedzieli, ma jeszcze znaczenie? I  co  tak na-

prawdę oznacza? O  co  w  tym chodzi? Jej matka nie  jest 

osobą, za którą sama  się uważa, za którą wszyscy ją 

uważają? Więc kim jest? Niemką? Hrabianką? Skąd?!...  

Ewa słyszała, że Halina została po wojnie adoptowana. Choć 

te pogłoski nigdy nie były do końca jasne. Jak wszystko w tej 

rodzinie! – wściekła  się nagle. Babka była cudowną, peł-

ną ciepła i  troski osobą, ale zawsze ze wszystkim się kryła. 

Niedomówienia, tajemnice, przesądy. Babka wiecznie  się 

czegoś bała. Co  powiedzą sąsiedzi, urzędnicy, ksiądz, sam 

Pan Bóg. Taka natura. A może kwestia pokoleniowa? Piętno 

niskiego pochodzenia społecznego? Rodzaj służalczości?... 

W kwestii adopcji Haliny też nigdy nie powiedziała niczego 

wprost, jasno, do końca. Do tego stopnia, że Ewa nie wie-

działa nawet, czy to  prawda, czy tylko jakaś plotka, której 

nie zrozumiała. A znając charaktery i babki, i matki – wola-

ła za wiele nie  pytać. Teraz babci już nie  zapyta, a  matka.. 

No właśnie. Co robić? 

- Ewuniu, to nie tylko jej dotyczy. Jesteś jej córką, to tak-

że twoja historia – tłumaczył mąż. – Jeśli twoja matka jest 

Niemką, to i ty nią jesteś. Przynajmniej w części. 

- Wiem. Choć dziwnie się z tym czuję. 

- Masz opory? Narodowościowe uprzedzenia? Ty?! – 

uśmiechnął się do niej znacząco. 

Zirytowała się: 

- Nie, skąd! Przestań, nie denerwuj mnie! Tylko… to jest 

tak, tak jakbym nagle dostała całkiem nową tożsamość. 

Strasznie głupie uczucie. Myślisz, że matka coś na ten temat 

wie? 

- Nie dowiesz się, póki nie zapytasz – wzruszył ramiona-

mi. – Śmiało. Zadzwoń do niej i umów się. 

- Wścieknie się… 

- Na  ciebie? Nie  ma powodu. Wściekłaby się, gdybyś 

to przed nią ukryła. Wystarczy już, że ukrywała twoja babka.. 

- Przez prawie siedemdziesiąt lat… 

- No właśnie. Dzwoń. Musisz jej to oddać. A przy okazji 

pogadać. Zapytać, co  ona sama wie na  temat swojego… 

waszego pochodzenia. 

Roześmiała się nagle. 

- A my nawet nie znamy niemieckiego! Ja przynajmniej 

ani słowa, ni w ząb. Halina chyba też nie. Choć nie wiem. Skąd 

mam wiedzieć? Prawie niczego nie wiem o mojej matce.

- Tylko tyle, że jesteście hrabiankami – mrugnął. – Obie! 

- Daj spokój. Mam to gdzieś. 

Teraz Andrzej już spał – w  przeciwieństwie do  niej, ar-

tystki zatrudnionej na  pół etatu w  małej „koleżeńskiej” 

agencji reklamowej, mąż wstawał wcześnie rano do  pracy 

w biurze korporacji – a ona dalej samotnie biła się z myśla-

mi. Nie  zadzwoniła jeszcze do  matki. Może lepiej w  ogóle 

nie  dzwonić? Może raczej pójdzie bez uprzedzenia. Może 

tak będzie łatwiej?... 

Obliczyła szybko w  myślach, kiedy ostatni raz  się wi-

działy. Kilka miesięcy temu! Potem może z raz albo dwa się 

zdzwoniły, zawsze tylko w sprawach formalnych. Od śmierci 

babki także świąt nie spędzali już razem. Halina nawet wnu-

kiem  się nie  interesowała. Zresztą z  wzajemnością. Do  tej 

pory jakoś to Ewy nie bolało. Przywykła. Uznawała ten stan 

za naturalny i  oczywisty. Tak przecież było zawsze, odkąd 

sięgnęła pamięcią. Nie miała też o to do nikogo pretensji. 

Teraz nagle zabolało… 

Anna Klejzerowicz „Medalion z bursztynem”, 

wyd. FILIA, Poznań 2015.

W 2020 roku ukaże się II wydanie „Medalionu z bursztynem”, 

nakładem wydawnictwa REPLIKA z Poznania.
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Beata Przekop „Kot”, tempera na płycie Ewa Ręcka „Plaża”, monotypia

Elżbieta Pozorska „Martwa natura”, akryl na kartonie

Klub „Inspiracja” z galerii „Szary Ganek”
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Magdalena Studzińska „Wiatr”, technika mieszana

Zofia Kulesza „Warzywa”, akryl na kartonie
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fotografia

Ostatnie prace przy montażu

Projekt pomnika 

Model pomnika w glinie
Montaż. 

Fot. Archiwum Edwarda Sitka

Edward Sitek

Pomnik Nike, 1981 r. 
Pierwotnie Pomnik Wyzwolenia.
Plac Jana Pawła II w Pruszczu Gd.
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Fot. Bogdan Groth
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fotografia

Wojciech Jung „Teatr” Andrzej Maciejewski „Droga”

Przemysław Pancer „Bielkówko”
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Artur Bełczykowski „Radunia w Borkowie”, akwarela

Barbara Jankowska, akwarela

malarstwo
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Henryka Lisiecka „Baba z kogutem na łące”, tempera Danuta Kraszewska, „Portret kobiety w sepii”, pastela

Małgorzata Ferenc „Dworek w Pruszczu Gd.”, olej na płótnie Adrianna Bielińska „Symfonia”, olej na płótnie

malarstwo
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Andrzej Sikorski
w półcieniu
to napina 
potem głębiej boli 
 
w czasie ucieczki z jabłkami za pazuchą 
pies ujada wzdłuż parkanu 
pionowe kreski przeskakują po ciele 
 
coraz bliżej 
czarna czerwień na skórze na plecach 

* * * 
         pamięci ks. Józefa Waląga 

blady jak wiatyk wspinam się na palce
do okna
wiem, że tam jesteś
 
zduszone światło i oddech pod
karteczkę zagiętą w okręcik dziecinny
z żaglem
byś (po)wracał
 
bez cienia Cię poznam

Magdalena  
Kuśmirek
Marcjanna 
zaprzysięga duszę 
fizyce
ha! mieć wybór a nie mieć
typowy kot Schroedingera
miauczy pod klatką
i należy go przynieść do domu

metafizyka nas opuszcza
pozostaje czysta physis i cielesna
                                         fizyczność
jeśli dłonie mam takie pomarszczone
to chociaż będę nimi układać rad
zakurzone włosy rozsypują się
bo minął ich czas rozpadu
zmieniają zapach na powabny
w końcu siwieją

Marcjanna rozkłada myśli na kwarki
do szczęścia brakuje
jednego bozonu

Roman Brodowski
Hobbysta
Wczoraj kupiłem 
Czyjeś sumienie 
Prawie za bezcen 
Jak zużyty stary łach

Leżało przecenione 
W starym koszu. 
A na nim napis 
Towar przeterminowany.

Zbędny przedmiot 
A jednak to smutne 
Powiedziałem ciszy 
Podnosząc nabytek

Jak szalony zbieram 
Sentyment wartości 
Człowieczego „wczoraj“ 
Na pokarm filozofii

W mojej kolekcji 
Jest wiele homo nihil 
Pordzewiała prawda 
Namiastka empatii,

Jest zużyta tolerancja 
I starcza życzliwość 
Do oddania młodym 
Jako relikt przemijania

Lecz nikt nie chce. 
Dziwny świat z lamusa,
Stał się niemodny. 
Dla karłowatej pustyni

Dziś niepotrzebne 
Zwierciadło bożych łask 
Dobro tonie w rynsztoku 
A przed nami? …. „lepszy“ czas.

                     Berlin, 9 .11. 2019

Roman Ciesielski
w moich żyłach
leżałaś bez ruchu
skamieniała w moim domu
zupełnie jak postać z tragedii sofoklesa
jak ludzie ze swoim psem w pompejach
kot przemknął obok nas

otworzyłaś płuca
i znowu twój zapach
zagościł w moich żyłach

Tadeusz Karmazyn
Nostalgia
Bałtyk podglądany przez
okno na strychu o kształcie jaja
pamięć woła o wiosny rozkwitanie
intensywny czerwony barszcz
do tego uszka

mgła płynie znika
pieści ziarenka piasku
na samotnej plaży zapomniane
ślady stóp 

rybak z wypaloną fajką 
siwa broda zmęczona czapka na bakier
noga oparta o łódkę patrzy
na świeżą rybę w łódkowym tłumie ryb
jeszcze drga skacze jakby w uniesieniu

resztki błękitu w oczach rybaka falują
jak morze jutro o świcie wypływam
na kolejny połów rybak mówi 
wkłada fajkę do poszarpanej kieszeni 
                                                    pamięci

Zbigniew Ignacy 
Brzostowski
Długie popołudnie
przeszedłem dzisiaj tyle kilometrów
stopy mnie bolą
i taki jakby z oddali wracam
ale ciebie nie spotkałem
i po piasku i po asfalcie
który dzisiaj mgliście zielonkawy
przechodziłem zamyślony

I tak mi szkoda że nie byłaś
radością dnia tego roześmiana

poezja
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Anna Flis, płaskorzeźba w drewnie Anna Flis, płaskorzeźba w drewnie

Zenon Kosater, rzeźba w drewnie

Julia Mazur „Smok 2”, ceramika

Adam Stachowicz, rzeźba kuta

rzeźba
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Barbara Boetcher „Portret z maską”, węgiel i biała kreda Joanna Kleinzeller „Jedź!”, kolaż

Agnieszka Ciesielska „Elton i Bruce”, kolaż

grafika / malarstwo
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Jan Misiek, grafika Wojciech Kostiuk „Zima”, intaglio

Daniel Kufel „Żuławskie demony III”, grafika komputerowa

grafika
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Magda Bielicka

American Dream 

Drogi Pamiętniczku!

Wiem, że  obiecałam prowadzić dziennik od  chwili wy-

lądowania w  tym Kraju Spełnionych Marzeń, ale  jetlag i  tak 

dalej, więc sam rozumiesz… I pamiętam, że  jeszcze tydzień 

temu zaśmiewałam się z jetlagów do rozpuku, ale cóż, tylko 

krowa nie  zmienia zdania. Chyba że  nasza Matylda, ale  ona 

w ogóle była zakręcona. Podobno kurom paszę chodziła wy-

jadać. Nie było mnie już wtedy w naszej wsi, więc najlepsze 

historyjki znam z opowieści, z  którymi zresztą chętnie dzie-

liłam się w redakcji, aż doszło do tego, że felieton Matyldzie 

musiałam poświęcić. Ach, te moje nieustające dygresje! 

Wybacz, Pamiętniczku, już wracam do  Krainy Wspaniałych 

Możliwości, do której w końcu zniesiono wizy, umożliwiając 

takim niespokojnym duchom jak ja możliwość spełnienia 

marzenia o przejechaniu wzdłuż i wszerz wszystkich stanów. 

Po uprzednim zarobieniu paru baksów, rzecz jasna. Zdaje się 

jednak, że planowanej przy tej okazji kariery korespondenta 

nie zrobię, bo przyjęłam ofertę pracy zgoła odmienną. I choć 

mnie kusi, by już Ci, Pamiętniczku, powiedzieć co to za pra-

ca, że taka inna i w ogóle niespodziewana taka, to będę się 

trzymała chronologii i, jeśli uda mi  się pominąć wszelkie 

wątki poboczne, to  może zaraz  się dowiesz. A  więc, kiedy 

wiąż udręczona lotem opuściłam po  pierwszym noclegu 

moją kwaterę, a musisz widzieć, że zgodnie z wcześniejszy-

mi ustaleniami zdecydowałam się, przynajmniej chwilowo, 

dzielić małe mieszkanko z  jedną Polką, mieszkającą tu  już 

od jakiegoś czasu, co uznałam za bardzo korzystne ze wzglę-

dów, o których nie będę się już rozwijać, zresztą są oczywi-

ste. Można powiedzieć, że  ruszyłam w miasto, a korzystając 

z  rad współlokatorki, niezbędną trasę pokonałam metrem, 

by następnie wybrać się na dłuższy spacer. Moim celem było 

odwiedzenie licznych w tej konkretnej dzielnicy redakcji, by 

osobiście przedstawić się komu trzeba i na tyle zainteresować 

swoją osobą, by rozpocząć współpracę zanim stracę wszyst-

kie oszczędności. Na mojej spacerowej mapie znalazły się za-

równo gazety dla Polonii, jak i prasa amerykańska, szukająca 

innego spojrzenia, dla której emigrantka z Polski to okaz, który 

warto mieć, nie tylko ze względów wizerunkowych, jakie dziś 

zapewniają wszelkie mniejszości. Tak  się złożyło, że  miałam 

ze  sobą moją lustrzankę, gdyż zdjęcia telefonem to  jedno, 

ale mi jak zawsze zależało na bardziej profesjonalnych kadrach, 

które planowałam później w wolnej chwili… No dobrze, szu-

kanie pracy było dla mnie ważne, ale tego pierwszego dnia 

chciałam przede wszystkim nacieszyć się nowymi widokami 

i, jak to mam w zwyczaju, uwiecznić wszystko, co wyda mi się 

ciekawe, a odkąd wylądowałam, wszystko mi się takim zdaje. 

A to miasto jest w dodatku takie wielkie… Mam zwyczaj pa-

plać jak nakręcona, ale tu tego właściwie nie robię, choć jak 

jeszcze lepiej opanuję język, to kto wie. Na czym stanęłam? 

Aha, już wiem. Zwiedzałam, kierując się jednocześnie w stro-

nę pierwszej z redakcji, ale patrząc nie pod nogi, a przez wi-

zjer. I bach! Wpada na mnie człowiek (albo ja na człowieka), 

różne eksjuzmi i sorki padają, a ja patrzę, a tu nasz Jacek, teraz 

Jack, razem prawie agencję PR-u  swego czasu założyliśmy, 

jeszcze z  jednym takim, także dziennikarzem, tylko bardziej 

znajomym Jacka, niż moim. Do  brzegu, do  brzegu! Już  się 

dyscyplinuję, Pamiętniczku! On teraz para się różnymi zajęcia-

mi. Trochę podróżuje, głównie wzdłuż wybrzeża, pisze bloga, 

pomaga przy eventach, myśli o założeniu własnej eventowej 

agencji, a  także, co  przyznał, ale  nie  od  razu, czasami robi 

za kierowcę jednego takiego wokalisty, niby bardzo tu zna-

nego, choć obecnie w depresji. Z  jakiego powodu?, pytam, 

a  Jacek na  to, Kaśka, tu  nawet nastoletnie gwiazdy nie  wy-

trzymują ciśnienia. Tempo życia, brak anonimowości, wszech-

obecny hejt, a z tego to tylko narkotyki, alkohol, różne takie. 

Nie mówię, zastrzega Jacek, że to jakiś nałogowiec, bo akurat 

pod wpływem nigdy go nie widziałem. Nie denerwuj się, Pa-

miętniczku, to  akurat ważne informacje dla Ciebie i  zbliżają 

mnie do wyjawienia Ci mojej obecnej profesji. Siedzimy na tej 

kawie, bo chyba nie wspomniałam, że poszliśmy do wszech-

obecnego Starbunia, by powspominać stare czasy, skoro 

wpadliśmy na siebie na drugim końcu świata, i Jacek pyta, czy 

mam robotę. Odpowiadam, że dopiero wczoraj przyleciałam, 

czy może dzisiaj albo przedwczoraj, bo  już  się pogubiłam. 

Mówię mu dokąd się właśnie wybieram, ale on mnie uświa-

damia, że  już dawno tą drogę przeszedł i  nie  ma co  liczyć 

proza
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na stałą współpracę, a już na pewno na kasę, z której się utrzy-

mam. Martwi mnie to trochę, a gdy po kawie idziemy jeszcze 

na spacer, bo fajnie się gada, to Jacek pyta, czy uwłaczałaby 

mi praca gosposi, bo wspomniany wokalista szuka kogoś, kto 

mu ugotuje i chatę ogarnie, nie jakąś wielką, bo jak na gościa 

z  milionami na  koncie, to  żyje dość skromnie, w  ogóle od-

ludek, nawet baby nie ma, może gej, tu  ludziom się potrafi 

nawet orientacja odmienić. A do gazety możesz pisać hobby-

stycznie, dodaje, może z czasem coś ci się trafi prestiżowego. 

Na  moim miejscu jednak brałby pracę zarobkową, sam już 

to przerobił i jeśli chcę mieć na podróże i jeszcze coś do Polski 

wysłać, to o życiu z pisania nie ma mowy. Czyli jak w Polsce?, 

pytam, a on potwierdza ten smutny wniosek. Chyba że książ-

kę napiszesz, stwierdza, czego ci życzę. On sam rozgrzebał ja-

kąś powieść, ale o szczegółach jeszcze nie chce mówić. Jacek 

wydaje się trochę nieodpowiedzialny, ale  to dobry chłopak, 

Pamiętniczku. Spontanicznie wyrażam zainteresowanie pra-

cą, a mój ziomek chwali decyzję, wyliczając kolejne plusy: dar-

mowy pobyt w domku dla gości, wyżywienie, całkiem niezłe 

jak na początek zarobki. Popracujesz, peroruje Jacek, odłożysz 

i  ruszysz w  Amerykę. Tylko załóż bloga i  pisząc i  nie  unikaj 

tego krytycznego spojrzenia. Zresztą, co  ja uczę ojca dzieci 

robić, śmieje się. Przyznaję, że taki mam plan, tylko chcę pro-

wadzić dziennik, a blog to może faktycznie powstanie przy 

okazji podróży. Rozstaliśmy się po wymianie aktualnych nu-

merów telefonów i jeszcze tego samego dnia Jacek potwier-

dził, że nagrał mi robotę. 

Dogi Pamiętniczku,

Korzystając z polanczowej przerwy, zdaję Ci relację nie-

mal w czasie rzeczywistym. Na miejsce docieram nie bez tru-

du, bo nie ogarnęłam jeszcze tematu Internetu w telefonie, 

z ulgą odnotowując fakt, że się nie spóźniłam. Mój pracodaw-

ca ma na imię Steven, ale w myślach nazywam go Stasiem, 

bo wydaje się taki zagubiony jak mały Staś od mojej siostry 

ciotecznej Pauliny. Przedstawiam się, zaznaczając, że jeśli Ka-

sia dla niego za trudne, może mi mówić Kejt albo Katrin. Jest 

miły, uprzejmy i mówi powoli, chyba po to, by nie sprawiać 

mi trudności ze zrozumieniem. Wprawdzie nie raz i nie dwa 

jeździłam na zmywak do Londynu, ale faktycznie akcent ma 

znaczenie i  jestem mu wdzięczna, że  nie  wydaje poleceń 

jak karabin maszynowy. W  ogóle niespecjalnie je wydaje. 

Mam wrażenie, że czuje  się skrępowany faktem posiadania 

gosposi. Nie miałam kiedy o nim poczytać, więc na chwilę 

obecną nie  powiem Ci, Pamiętniczku, co  to  za gość. Tyle 

co z własnych obserwacji, a z nich wynika, że jest raczej cho-

rowity, co  stwierdzam po  szczupłej sylwetce i  bynajmniej 

nie  kalifornijskiej bladości, raczej zamknięty w  sobie niż 

dusza towarzyska. Dom jest rzeczywiście nieduży, taka par-

terówka, bungalow mówiąc bardziej światowo. Ma nieduży 

basen, spory taras i piękny ogród, o który zapewne dba fa-

chowiec. Stasiu pokazuje mi mój pokój nad garażem, który 

Jacek szumnie nazwał domkiem dla gości. Nie mogę jednak 

narzekać, niczego mi tu nie brakuje, nawet mam swoją małą 

łazienkę. Rozpakowuję walizkę i  plecak, a  potem wracam 

do głównego domu, gdzie mój pracodawca, na oko niewiele 

starszy ode mnie, aczkolwiek o znacznie starszej, jakby umę-

czonej duszy, pokazuje mi cały przybytek. Moim centrum 

dowodzenia będzie kuchnia. Nie  muszę  się martwić o  za-

kupy, wystarczy, że  sporządzę listę produktów, a  zrealizuję 

ją Jack, który nie do końca jest tu kierowcą, a przynajmniej 

nie  w  takim znaczeniu, jakie znam. Po  porostu dwa razy 

w  tygodniu, załatwiając Stevenowi różne sprawy, przywozi 

też zakupy. Nie  umniejsza to  mojej wdzięczności dla kole-

gi za nagranie mi roboty, a  przy okazji miłego i  darmowe-

go lokum. Po  przedstawieniu zakresu prac porządkowych, 

Steven udaje się do swojego pokoju – studia nagrań, gdzie 

przepada na resztę dnia. Zakasam rękawy i szykuję mu lancz 

z tego co znajduję w lodówce. Mam nadzieję, że zupa - krem 

z  pomidora, do  której robię grzanki, nie  okaże  się pierna. 

Nie  jestem zbyt dobra w  takich wymyślnych daniach, jakie 

zapewne jadają słynni wokaliści, ale nikt mnie o  tego typu 

kwalifikacje przecież nie  pytał. Drogi Pamiętniczku, ode-

zwę się później!

Drogi Pamiętniczku,

Jest już późno, ale z wrażenia nie mogę spać. Stasiu zjadł 

krem z pomidorów ze smakiem, a kolację, do sporządzenia 

której wykorzystałam samotną cukinię z  lodówki, nadzie-

wając ją spontanicznie tym, co znalazłam (dobrze, że  jutro 

rano Jacek przywiezie sprawunki), zapiekając i  posypując 

obficie wszechobecnymi w  kuchni kiełkami, szczerze po-

chwalił. Bardzo mi  się moja fucha podoba. Jednak proste 

czynności, nad którymi człowiek ma panowanie i które, jak 

gotowanie, przynoszą niemal natychmiastowy efekt, dają 

wiele radości i satysfakcji. Stasiu chyba nie jest chory, skoro 

apetyt mu dopisuje, a ja już szykuję menu na najbliższy ty-

dzień. Mam cel go trochę podtuczyć. I kolorów musi nabrać, 

więc jutro do obiadu koniecznie gotowane buraczki, które 

usmażę z jabłkiem. A do kolacji plastry pieczonego buraka, 

które z kolei podam na rukoli i uroczyście przedstawię jako 

carpaccio. Jestem pewna, że doceni. 

Drogi Pamiętniczku,

Taka jestem załamana, że z trudem piszę. Jeszcze nie ma 

południa mojego pierwszego pełnego dnia pracy u Stevena, 
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a  już najadłam  się wstydu za cały pobyt, a  przynajmniej 

mam nadzieję, że  większej gafy od  dzisiejszej nie  zaliczę. 

Już Ci, Pamiętniczku, relacjonuję. Jacek przywozi sprawun-

ki chwilę po 6. Pytam, czy coś zje, ale mówi, że strasznie się 

spieszy. Stasiu, jak mnie wczoraj poinformował, śniadanie 

jada najchętniej na tarasie, a przychodzi na nie około 8. Mam 

więc trochę czasu i bardzo się staram przy nakrywaniu stołu. 

Zanoszę dzbanek soku, owoce, a potem czajniczek z wrząt-

kiem i  herbatę. Przygotowuję talerz wędlin i  serów, który 

przyozdabiam pomidorkami. Włączyłam toster i  wracam 

do pracy nad głównym śniadaniowym daniem, czyli jajkami 

po benedyktyńsku, inaczej sadzonymi, do których podsma-

żam kilka plastrów boczku. Całość posypuję rukolą i kiełkami, 

bo  efekty wizualne są równie ważne, co  smakowe. Zado-

wolona stawiam wszystko przed moim pracodawcą, który 

właśnie prosto spod prysznica, jeszcze w szlafroku, udaje się 

na  taras. Nie  od  razu zostawiam go samego, nieskromnie 

licząc na  słowa uznania dla pierwszego śniadania. Kon-

sternacji, w  jaką wprawiam Stevena, w życiu nie zapomnę. 

Przez chwilę bez słowa przenosi wzrok z jedzenia na mnie, 

aż w końcu wydusza, że  jest weganem. Pamiętniczku, my-

ślałam, że  umrę ze  wstydu, a  także ze  złości, i  to  nie  tylko 

na siebie, ale też na Jacka, który nic mi o tym nie powiedział 

i  jak gdyby nigdy nic kupił na moje polecenie dwie palety 

jaj, o gigantycznej ilości mięsa na jakieś dwa tygodnie obia-

dów nie wspominając. Zaczynam go strasznie przepraszać, 

z nerwów i stresu wtrącając niezamierzenie polskie słówka. 

Czerwona jak burak, którego chciałam dziś podać do bitek 

ze schabu, zabieram ze stołu tak pieczołowicie przyrządzo-

ne jajka, zapewniając, że za moment przygotuję coś innego, 

nie mając rzecz jasna pojęcia co, bo nigdy dotąd nie znałam 

wegana. Skoro ktoś nie je jajek na śniadania, to co je? Steven 

nie pozwala mi na zabranie talerza, stwierdzając, że z chęcią 

zje rukolę z kiełkami. Jeśli już jestem czerwona, to robię się 

bordowa, bo żeby facet jadł na śniadanie sałatę jak nie przy-

mierzając nasz królik Lucek, o którego losie lepiej, żebym się 

nigdy przy Stevenie nie wypowiadała, to kompletna poraż-

ka dla gospodyni. Boję się, że Stasiu mnie raz-dwa odprawi. 

Takiej gosposi zapewne jeszcze nie  miał. I  jeszcze tylko Ci 

dodam, Pamiętniczku, bo  zaraz wracam myśleć, co  zrobię 

Stevenowi na  obiad, kiedy jak ostatnia kretynka wypełni-

łam lodówkę połową gatunków zwierząt, że  dzwoniłam 

do Jacka, a ten, jak twierdzi, myślał, że to zakupy dla mnie. 

Nie wiem, czy celowo mnie nie ostrzegł, czy może uważa, 

że naprawdę tyle jem. Przecież jestem szczupła! A przynaj-

mniej w porównaniu z większością Amerykanek, które dotąd 

widziałam. 

Drogi Pamiętniczku,

Kiedy połykając łzy wstydu, konsumuję Stasiowe sadzo-

ne, bo szkoda mi wyrzucić tyle jajek (nawet jeśli barwą sko-

rupki i żółtek znacznie odbiegają od naszych wiejskich), mój 

pracodawca zagląda do kuchni. Od razu rzucam się ponow-

nie go przepraszać, na co odpowiada, że to on bardzo prze-

prasza mnie, bo mylnie założył, że wiem o jego diecie. Dodaje, 

z tym swoim smutnym uśmiechem, że śniadanie wyglądało 

tak smakowicie i pachniało tak aromatycznie, że niemal się 

skusił. Pytam, na co choruje, że jest na diecie, na co on, znów 

z tym usprawiedliwiającym uśmiechem, wyjaśnia mi, że jest 

weganem ze  względów światopoglądowych. Przytakuję 

z  powagą, myśląc sobie jednak, że  to  strasznie głupi po-

gląd. Potrafię zrozumieć niejedzenie mięsa, ale  rezygnację 

z krowiego mleka i jaj od kur uważam za dziwactwo. Pytam, 

czy mogę zrobić ponowne zakupy, oczywiście osobiście 

i na swój koszt, skoro niejako, poprzez Jacka, zdefraudowa-

łam jego pieniądze. Odpowiada, że mam zrobić kolejną li-

stę, a Jack po wszystkie pojedzie i zapłaci z jego pieniędzy 

i że nie ma o czym mówić. Dopytuję więc, co lubi jeść, a on 

wymienia kilka rzeczy, które skrzętnie zapisuję. Z  roztar-

gnieniem przeczesuje palcami swoje gęste ciemne włosy, 

waha się jakby chciał coś dodać, ale ostatecznie posyła mi 

ten swój uśmiech i znika w studio nagrań. Szczerze mówiąc, 

to  nawet nie  wiem, czy to  studio nagrań. To  wygłuszony 

pokój z  instrumentami, wzmacniaczami, mikrofonami i  in-

nym sprzętem, więc tak go nazywam. W każdym razie, gdy 

coś od niego będę potrzebowała w czasie, tam jest, mam 

po prostu napisać mu SMS-a. Nie wiem, czy to telefon tyl-

ko dla służby, czy jego całkiem prywatny, ale i tak czuję coś 

na kształt dumy, że mam ten numer. 

Drogi Pamiętniczku,

Jacek nie  mógł zrobić nowych zakupów, więc Steven 

dał mi kluczyki i  sama  się na  nie  wybrałam. Nie  powiem, 

że  nie  miałam tremy prowadzając nie  swoje auto, całkiem 

wypasionego SUV-a, w  dodatku po  obcym i  wielkim mie-

ście. Gdyby nie GPS, w który Stasiu wklepał mi adres najbliż-

szego marketu, pewnie bym już siedziała w areszcie za jadę 

autostradą pod  prąd. Długo mi zeszło, bo  większości pro-

duktów nawet nie kojarzyłam z wyglądu. Obiad w postaci 

makaronu ze smażonym tofu i brokułami podałam w porze 

kolacji. Steven przyznał, że jest pyszny i wróciłam do kuchni, 

gdzie włożyłam podsmażone plastry schabu do garnka, by 

przygotować dla siebie bitki w sosie własnym, które plano-

wałam zjeść z tłuczonymi ziemniaki i buraczkami. Nie mogę 

przecież tego wszystkiego teraz wyrzucić. A bitki uwielbiam. 
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Drogi Pamiętniczku,

Tym razem przygotowałam na  śniadanie bezjajeczny 

omlet z mąki z ciecierzycy, który podałam z pieczonymi wa-

rzywami. Steven chyba był pod wrażeniem, a gdy zapytał, czy 

długo nad tym pracowałam, przyznałam, że trochę, nie wspo-

minając ani słowem o tym, że od 4 rano produkowałam omle-

towe ciasto, które ciągle  się rozpadało. Sobie ugotowałam 

jajka na miękko, a gdy je pochłaniałam, do kuchni zajrzał Sta-

siu. Zaraz sobie pomyśli, że nic nie robię, tylko go objadam. 

No więc od razu pytam, czy wszystko w porządku, czy może 

z omletem coś nie tak. Uspokaja mnie, że omlet jest doskona-

ły i chce tylko jeszcze raz podziękować. Pytam, czy tradycyj-

nie zrobić mu kawę zanim zamknie się w studio, a on na to, 

czym mnie totalnie zaskakuje i jeszcze do tej pory jestem tym 

faktem podekscytowana, czy nie wypiję z nim kawy na tara-

sie. Jak tylko spokojnie skończę śniadanie, dodaje. Z miłą chę-

cią, odpowiadam trochę zbyt entuzjastycznie, zaraz przyjdę 

z kawą. Z wrażenia nie dojadam jajek, tylko przygotowuję eks-

pres i dodatkową filiżankę. Wrzucam do miseczki bezgluteno-

we ciasteczka, które podobno jada i tak wyposażona ruszam 

na taras. Zdejmuję jeszcze nabyty podczas ostatniej wypra-

wy do marketu fartuszek, żeby nie miał wrażenia, że pije kawę 

z  gosposią, bo  to  jednak trochę smutne, gdy znany muzyk 

nie ma odpowiedniego dla siebie towarzystwa w postaci su-

permodelki czy innej aktorki. Steven, choć raczej zamknięty 

w sobie, jest miłym rozmówcą. Pyta mnie o Polskę, o której, 

jak się okazuje, ma nieaktualne informacje. Nie ma w naszym 

kraju takiego zacofania, jakby się mogło wydawać. Podejmu-

jemy też temat jego weganizmu i przyznaję, że i w Polsce jest 

coraz popularniejszy, co można sądzić po  liczbie tego typu 

knajp, aktywności tego typu grup w mediach społecznościo-

wych, a także nowym typie męskości. W moim towarzystwie 

wszyscy jedzą wszystko, dodaję, więc tak naprawdę dopiero 

teraz mam okazję poznać weganizm od kuchni, że się tak wy-

rażę. Steven dopytuje mnie tymczasem, co miałam na myśli 

mówiąc o  nowym typie męskości. Chwilę  się zastanawiam 

i w końcu wyjaśniam, że „stary” typ, to facet pracujący zarów-

no fizycznie, jak i  umysłowo, odpowiedzialny, samodzielny, 

potrafiący zadbać o  rodzinę. Najczęściej można go spotkać 

ubranego w jeansy i sweter, a ulubione kolory to ciemnoszary, 

ciemnoniebieski, ciemnozielony i brązowy. W wolnych chwi-

lach uprawia jakiś niewyszukany sport lub ogląda go w telewi-

zji. Niespecjalnie udziela się w mediach społecznościowych, 

rzadko ma konto na Facebooku. Potrafi naprawić samochód 

i zrobić mały remont w domu. „Nowy” typ, tłumaczę Stasiowi, 

dodając jednocześnie, że to wyłącznie moje osobiste reflek-

sje, pije sojowe latte i unika mięsa. Częściej od pracy fizycznej 

czy umysłowej podejmuje zajęcie artystyczne. Nosi kolorowe 

ubrania, często obcisłe i kojarzące się z modą kobiecą. Można 

go spotkać w kawiarni, na hapenningu, ale najczęściej wirtu-

alnie podczas wydarzeń na  Facebooku, w  których masowo 

bierze udział. 

Teraz sobie myślę, Pamiętniczku, że Stasiu, choć słuchał 

mnie z  zaciekawieniem, a  nawet rozbawieniem, podejrze-

wa mnie o naigrywanie się z niego jako rzekomego przed-

stawiciela tej drugiej grupy. Dodam, że  nie  klasyfikuję go 

w ten sposób, bo choć jest artystą – weganem nie bierze, 

przykładowo, udziału w hapenningach. Chyba. Kiedy to te-

raz analizuję, to  myślę, że  głupot nagadałam. Do  później, 

Pamiętniczku!

Drogi Pamiętniczku,

Przygotowałam Stasiowi naleśniki na  mleku roślinnym, 

do których zrobiłam farsz szpinakowy. Dla siebie wstawiłam 

zupę grochową, której aromat sprowadził Stevena do kuchni. 

Była ciekaw, co przyrządzam i opowiedziałam mu o koniecz-

ności wykorzystania zakupionych żeberek. Planowałam mu 

je podać w  miodowym sosie i  z  pieczonymi ziemniakami, 

ale że wyszło jak wyszło, to zrobiłam na nich zupę. Wyjaśni-

łam, że  grochówkę najlepiej przyrządzić właśnie na  żeber-

kach. Konieczny jest też boczek wędzony, bez którego zupa 

nie miałaby aromatu. Stasiu słuchał mnie siedząc na wyso-

kim barowym krześle i  muszę przyznać, że  chyba dobrze 

czujemy się w swoim towarzystwie. Kiedy skończyłam ku-

linarny wywód, stwierdził, że  powinnam napisać książkę 

kucharską. Potraktowałam to jako żart, ale kiedy teraz o tym 

myślę, nie wydaje mi się to takim głupim pomysłem, a na-

wet wyzwaniem, któremu powinnam sprostać. Jak myślisz, 

Pamiętniczku? Lecę szykować Stevenowi sałatkę na kolację. 

Drogi Pamiętniczku,

Po raz trzeci tego dnia siadam do mojego laptopa, któ-

ry zresztą nadal nie ma dostępu do  Internetu, ale dużo się 

dzieje, a chcę byś był na bieżąco. Podałam Stevenowi sałatkę 

i tosty, a sama zasiadłam w kuchni do wspomnianej wcze-

śniej zupy. Przygotowałam też kaszę gryczaną, bo  zosta-

ło mi sporo bitek, a  na  noc jem najwięcej. Gdy położę  się 

głodna, ciągle się budzę. Wracając jednak do Stevena, który 

zwyczajowo konsumuje na  tarasie lub w  studio, przyszedł 

z  jedzeniem do kuchni, gdzie dosiadł się do mnie, gdy pa-

łaszowałam akurat grochówkę przy barku. Pewnie wygod-

niej by mi było przy stole, bo  takowy mam do dyspozycji, 

ale  lubię te wysokie krzesła. Poza tym, głupio tak samemu 

przy stole zasiąść. Dobrze, już dobrze! Siedzieliśmy jedno 

obok drugiego i prowadziliśmy miłą, nieskrępowaną rozmo-

wę. Stasiu zapytał, czy długo mieszkam w USA i co skłoniło 
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mnie do  przyjazdu. Był szczerze zdziwiony, że  przybyłam 

raptem dwa dni przed podjęciem pracy u niego. Przyzna-

łam, że  najpierw chcę trochę zarobić, a  potem zwiedzić 

tyle stanów, ile  się da. Zapytałam go, czy dużo podróżuje 

i czy to lubi. Swego czasu wiele koncertował i dotarł nawet 

do Europy, a dokładniej do Anglii. Porównaliśmy daty i oka-

zało się, że byliśmy w Londynie w tym samym czasie! Wy-

obrażasz sobie, Pamiętniczku, taki zbieg okoliczności?! Kiedy 

on grał i śpiewał dla wielotysięcznej publiczności, ja akurat 

sprzątałam knajpę przed zamknięciem… Nie  mam z  tym 

jednak problemu, bo żadna praca nie hańbi, a nawet teraz 

dużo wznioślejszej nie wykonuję. W związku z tym, że chcia-

łam przystąpić do drugiego dania mojej kolacji, zapytałam, 

czy może przyrządzić mu jakąś wegańską potrawę z kaszą 

gryczaną. Mamy w domu bakłażana, mogę nadziać go pie-

czarkami i kaszą właśnie, zapiec i gotowe, wygłosiłam, do-

piero po chwili zdając sobie sprawę z niefortunnego zwrotu 

„mamy w domu”. Stasiu jednak chyba mojego niezamierzo-

nego spoufalania się nie wyłapał, a na propozycję zareago-

wał entuzjastycznie. Po  półgodzinie wegańskie danie było 

gotowe. W międzyczasie, drenując, szatkując, podsmażając, 

zapiekając i posypując, opowiadałam znów o Polsce. Stasiu 

zapytał, czy wszystkie Polki jedzą co chcą i tak dobrze wy-

glądają. Wiem, że chciał być miły, więc tylko się roześmiałam. 

Zajadając bitki z  kaszą i  popijając piwo, które otworzył 

nam Stasiu, rozgadałam się o mojej redakcyjnej pracy. Stasiu 

przyznał, że nie zna drugiej takiej zaradnej dziewczyny i tro-

chę mnie to, przyznam, speszyło. Myślę, że strzeliłam buraka. 

Wiem, że to taki ogólny komplement, pasujący do sytuacji, 

ale Steven powiedział to ze szczerym podziwem, stąd moja 

reakcja. Ratowałam sytuację wygłaszając coś w stylu „trzeba 

sobie jakoś radzić”. Na tym wieczór się właściwie zakończył. 

Mój pracodawca chciał mi pomóc z porządkowaniu kuchni, 

ale absolutnie mu na to nie pozwoliłam, więc podziękował 

ponownie za kolację i zniknął w swoim studio.

Drogi Pamiętniczku,

Nie odzywałam się jakiś czas, bo też nic też się nie działo. 

Steven wyjechał na kilka dni do rodziny, więc miałam niejako 

wolne. Postanowiłam wykorzystać ten czas z  jednej strony 

na wypoczynek w ogrodzie i przy basenie, a z drugiej na ro-

bienie zapasów w postaci tradycyjnych obiadów dla samej 

siebie, by później skupić się na daniach wege, które są bar-

dziej pracochłonne. Dzisiejszy poranek spędzałam na  pły-

waniu i właśnie w moim przedpotopowym bikini, czytającą 

na  leżaku zastał mnie mój szef. Speszona w mgnieniu oka 

nakryłam  się ręcznikiem. Stasiu uprzejmie  się przywitał, 

zapytał, czy miło spędzałam czas i dodał, że idzie się rozpa-

kować, a mnie bardzo prosi o kawę. Pobiegłam do swoje-

go nadgarażowego lokum ubrać  się stosowniej i  dopiero 

wtedy wzięłam  się za szykowanie kawy, zastanawiając  się 

jednocześnie nad obiadem, którego nie  przygotowałam, 

bo przecież miał wrócić pojutrze. Kawę zaniosłam do Stasio-

wej sypialni i by nie przeszkadzać w rozpakowywaniu, po-

stawiłam tacę na komodzie i ruszyłam z powrotem do drzwi. 

Przy okazji odnotowałam w głowie, by zaraz wstawić to całe 

pranie. Mogę cię poprosić o szczerą opinię?, usłyszałam tym-

czasem i zaczęłam się rozglądać, bo zdawało mi się, że  jak 

weszłam do pokoju, to Stevena nie było, założyłam nawet, 

że jest w swojej łazience. Teraz dopiero spostrzegłam, że sie-

dzi na  łóżku, jakiś taki smutny, podłamany nawet. Coś  się 

stało?, przestraszyłam się. Stasiu jednak chciał tylko wie-

dzieć, czy uważam weganizm za niemęski. Przyznał, że ma 

za sobą przykrą rozmowę z bratem, kłótnię właściwie, któ-

ra wywiązała się, gdy nie zjadł tortu urodzinowego swojej 

mamy. To brat zamawiał tort i podobno celowo nie wybrał 

wegańskiego. Ociągałam  się z  odpowiedzią, ale  w  końcu 

wydałam szczerą opinię. W  moim przekonaniu, zaznaczy-

łam, powinien zjeść ten tort. Co nie znaczy, że  jako wegan 

jest od razu niemęski, dodałam. Brat powiedział to zapewne 

w złości i na pewno tak nie myśli, tłumaczyłam. Stasiu przez 

chwilę nic nie mówił, aż w końcu zapytał tylko, czy mamy 

jakieś leki na przeziębienie, bo chyba coś go bierze. Powie-

działam, że sprawdzę i już mu nie przeszkadzałam. Uciekam, 

Pamiętniczku, szykować wege-obiad.

Drogi Pamiętniczku,

Ani aspiryna, ani herbata z miodem i cytryną nie umniej-

szyły Stasiowego cierpienia. Rozłożyła go jakaś fatalna 

grypa. Nie  wiadomo, czy nie  ma zapalenia, bo  konsultacji 

z  lekarzem stanowczo odmówił. Na obiad podałam maka-

ron z tofu. Nic nie zjadł, tłumacząc, że coraz gorzej się czuje. 

Wzięłam więc auto pod  pretekstem uzupełnienia grypo-

wych suplementów, ale  zamiast do  apteki, pojechałam 

na eko- bazar po kurę na rosół. Może w tej gorączce zapo-

mni o swojej diecie i trochę zje. 

                                                                                                                                                                          

cdn



30     styczeń – marzec 2020

Vasyl Netsko „Marzenie o wiośnie”, olej na płótnie

Alicja Kazanowska „Nad Radunią”, akryl na płótnie

Aleksandra Anderman „Kościół we Wróblewie”, olej na płótnie

Ewa Kruglik „Wysepka. Ostrzyce”, pastelRegina Kłosińska „Strumień”, suchy pastel

Filip Fedak, akwarela

Maria Chmiel „Majestat brzozy”

malarstwo
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Jan Stanisław Smalewski
Obraz z krzyżem
Jest tam krzyż okala go płotek drewniany
na wzgórzu przy polu niczyim
i kwitną pod nim kwiaty z plastiku
kwiaty dla Najświętszej Maryi

wzgórze jest zielone soczyste aż ociekające
wiecznością
rosa dzwoni kroplami płynnego kryształu
osypuje się toczy wpada do strumyka

w strumyku pełno ślizów i piskorzy

Jest tam ołtarz mojej młodości
bez całopalenia
podnosi się wzgórzem opada w truchło doliny
z kapryśnym polem mojego ojca

jest młodość bezimiennego pastuszka
przemierzającego ścierniska chłopskich pól
i jałowe grzbiety miedz
wpełzających w horyzont
                                                          5. 01. 2019

Małgorzata Mikos
trzy kroki 
nic nie mów - nie zmienię decyzji
noc świadkiem tych słów
wiatr rozwiewa włosy i porywa oddech
w wodzie odbicie budzące strach
droga wyznaczona kamieniami
w kieszeni klucze list i fotografia
i medalik i płaski kamyk
przepadną ze mną

nie szepcz nie błagaj nie płacz
proszę
to tylko trzy kroki
wzburzone niebo
na policzku niewidzialny pocałunek
ostatni krok
cisza

Aleksandra Borzęcka
***
Wolałabym żeby czas zatrzymał się
na jakiś czas
czerwone migoczące światło 
na tarczach zegarów
awaria zmęczonych wahadeł
chwile zatrzymane w lustrach fotografii

Szamanki szepczą zaklęcia
porozrzucane rzeczy
nieuporządkowane życia
perły na dnie

Ale zielone światło na tarczach 
zegarów trwa dłużej
Biegnące tory podróży
wskazówki zagubione we mgle
I tylko dzieci bawią się klepsydrami 
jak grzechotkami

Paweł Karmazyn
W sklepie z antykami
Mój syn Maxymilian uwielbia historyczne przedmioty. Zachwyca się przedmiotami mającymi swoją 
historię. Niektóre z nich wyglądają jakby wyssały krew z gniazdka elektrycznego.
Te buty. Nie jestem pewien czy ubrałbym chodaki po martwym kapłanie.
Niektóre starocie mają lusterka gdzieś z tyłu, niektóre ukrywają noże. Może z niedokończonych sprzeczek?
Czy ryzykujemy nasze życie z czymkolwiek? Ciekawi mnie czy ta stara siekiera stojąca w kącie pochodzi z ostatniego poletka rolnika? 
Co oni będą sprzedawać po mnie? Kiedy zamienię się w fale radiowe połączone z popiołem 
wygrzebanym ze środka pieca, to spodziewam się, że powstanie niebieski płomień. 
Moja wyobraźnia stanie się gwiazdką pamięci.

Za tydzień Maxymilian odwiedzi znowu miejsce z antykami.
                                                                                                                                   Tłum. Anna Karmazyn

Mieczysław Czychowski, rysunek

poezja
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Olena Ulianova „Przedwiośnie”, technika własna

Gabriel Roszak „Odpowiedzialność”, olej na płótnie

malarstwo
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Helena Pęk „Radunia wiosną”, akryl na płótnie

Marta Zwarycz „Drewniany kościół. Wiślina”, olej na płótnie Barbara Biegańska „Ofiara Gedeona”, akryl

Edyta Skrzypek „Przywidz”, olej na płótnie

malarstwo
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Magdalena Tuźnik „Po sezonie”, olej

Eliza Piechnik „Dworek w Rusocinie”, akwarela

malarstwo
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Hanna Glok-Lejk
Czerwony żółw
Zanim stała się kobietą,
była złotym żółwiem
strzegącym mitu samotnej wyspy.

Ilekroć rozbitek próbował odpłynąć,
niszczyła tratwę zbudowaną 
z zielonych pragnień.
W końcu znużone monotonią morze
wyrzuciło żółwia na plażę.

Po raz pierwszy zobaczyła wtedy,
jak rozległe są gwiazdy.
Sięgały daleko poza kontury wyspy.
Możliwe, że pochodziły z tego 
samego miejsca, co rozbitek.
Nawet śmiały się podobnie.

Nie pozwoli im odejść.
Tym razem zrobi to inaczej.

Jerzy Fryckowski
Pierwsza miłość
Jeszcze się nie nauczyliśmy pocałunkami zamykać oczu
to szafa darowała nam ciemność
i odwagę buszowania w niemodnych strojach

Twoja siostra przestała być przyzwoitką
uwiedziona trzema lustrami odchodzącej 
w niepamięć toaletki
wkładała szpilki mojej matki i przywracała ją do życia
tańcem do skrzypiącej płyty z adapteru bambino

Nakładała pomadkę na usta
ściągała na siebie przekleństwo Marylin 
Monroe i Brigitte Bardot
gdy my w szafie spłoszeni jak motyle
szukaliśmy się pocałunkami
a oczy zawsze pełne gwiazd gubiły dalekowzroczność

w rękawach zimowych płaszczy łzawiliśmy naftaliną
na rozstrzelane koszule i powstańcze opaski 
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Ryszard Borzęcki
* * *
Pociecha w myśli 
Co nie ma imienia
Co pozwala jeszcze
Znosić dziś
Że nic nie grozi
Nie męczy kłamstwo
Skłonność lub upodobanie
Zapach podobny do kwiatów
Dekoracja
Nad murem
Co ukrywa samotność
Biedę skropioną łzami
Tak łatwo umiera czas
Tak trudno
Dodać sobie odwagi …
                            
                          Londyn 29.09.2019 r.

Tadeusz Jałoszyński
***
Radunio – wartka rzeko
Co przez swoje odbicia
Tworzysz wody piękno
A blask świecącego lustra
Potem odbija historyczne echo
Pędzące gdzieś w obłoki daleko

W obłokach widzę oczy
Oczy ze złotymi skrami,
Które opadają na mnie
Jako złoty deszcz pamięci
Nie wstydźmy się łez
Nie wstydźmy się ich – młodzi poeci

Rzeko – jesteś jak drzewo z pamięcią
Wezbraną ogniem wiosennych soków
Jaskrem w chmurze rzeźbiona blaskiem
Twojego odbicia lustrzane pięknieją
Jak kryształowa kula, która
Lśni podobno elizejskim cieniom

Często podziwem zajęty
Poruszam się w głąb pamięci
W ponurym mroku wydłużam szyję
Widzę dawnej tragedii odmęty
Wodo – rzeko – jestem – płynę
Niech każdy zapamięta historii głębinę

poezja
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Ostrowite (Osterwick), gm. Suchy 
Dąb i Pszczółki, z kolekcji Krzysztofa 
Gryndera

Giemlice (Gemlitz), gmina Cedry Wlk., 
z kolekcji Krzysztofa Gryndera

Praust. Ewang. kościół parafialny. 
Radny pastor dr Claass. Wnętrze 
kościoła. Plebania.  
Źródło-Fotopolska.eu

Stare pocztówki
historia
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Bartosz Gondek

Hun z Juszkowa. Tajemnica 
pewnego wojownika

Miasto Pruszcz Gdański, ale także Juszkowo, Cieplewo, Rusocin, Łęgowo, Różyny, czy Ulkowy. Są to miejsca in-
tensywnie użytkowane od kilku tysięcy lat. Stąd wyjątkowa uwaga archeologów, skierowana na inwestycje pro-
wadzone nie tylko w samym mieście, ale także w jego najbliższym, administracyjnym sąsiedztwie.

Jednym z najciekawszych archeologicznie obszarów jest 

wieś Juszkowo. W miarę urbanizacji szerokiego płaskowyżu 

nad Pruszczem Gdańskim, już od lat 60 – tych XX wieku, po-

jawiają się tam archeolodzy. Po pierwszej fali odkryć, mają-

cych miejsce od lat 60 – tych do początku osiemdziesiątych, 

kolejny etap badań ruszył w latach dziewięćdziesiątych w ra-

mach Archeologicznego Zdjęcia Polski, i trwa do dziś.

W  2010  roku, podczas ratowniczych badań archeolo-

gicznych, prowadzonych przez Muzeum Archeologiczne 

w  Gdańsku, na  prywatnej posesji przy ulicy Wierzbowej, 

w obrębie wschodniej części stanowiska nr 10, datowanego 

wstępnie na wczesną epokę żelaza (800-400/300 p.n.e.) oraz 

średniowiecze, wśród wielu różnych obiektów, natrafiono 

na nietypowy, pojedynczy pochówek szkieletowy. 

Zespół archeologów: Krzysztof Dyrda, dr hab. Bartosz 

Kontny i prof. dr hab. Magdalena Mączyńska, który opraco-

wał to niezwykłe odkrycie, w wydanym w 2014 roku artykule 

„Niezwykłe odkrycie grobu wojownika z wczesnego okresu 

wędrówek ludów w Juszkowie, Gm. Pruszcz Gdański”, opisu-

je, że w czworokątnej jamie grobowej, zlokalizowanej na osi 

północ – południe, zachował się negatyw trumny, najpraw-

dopodobniej kłodowej, wraz z kompletnym szkieletem na-

leżącym do około 30-letniego mężczyzny. Co  interesujące, 

na jego miednicy znajdował się dość spory, okrągławy, pła-

ski kamień z piaskowca. Jak informują badacze, kamień ten 

miał chronić osoby towarzyszące w ostatniej drodze zmar-

łego przed powrotem tej zapewne nietuzinkowej postaci 

do  świata żywych. Oprócz szkieletu, w  resztkach trumny 

archeolodzy natrafili na prawdziwą sensację. Odkryto dwu-

sieczny miecz, z krzyżowym, sztabkowatym jelcem, ułożony 

przy szkielecie wraz z  bursztynowym paciorem. Miecz za-

wieszony był pierwotnie na pasie, po którym pozostała jedy-

nie klamra. Znaleziono też skorodowaną zapinkę. Elementy 

znalezione w  grobie wskazywały, że  mamy do  czynienia 

Odsłonięty szkielet wojownika w Juszkowie. Fot. K. Wiącek

historia
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z  pochówkiem wojownika, związanego z  ludami noma-

dycznymi, z  V wieku naszej ery! Niezmiernie wyjątkowym 

obiektem z  Okresu Wędrówek Ludów, na  Pomorzu prak-

tycznie niespotykanym! Archeolodzy wnikliwie dociekają, 

czy wojownik mógł być Hunem, czy przedstawicielem spo-

łeczności wschodniogermańskich, który trafił pod sztandary 

Hunów i zmarł w drodze do domu. Za tą ostatnią teorią, we-

dług archeologów przemawiają m.in. brak mongoidalnych 

cech na czaszce oraz obecność zapinki niestosowanej przez 

Hunów. Problem w tym, że pochówek Huna, lub wojownika 

wschodniogermańskiego, związanego z  wojowniczymi lu-

dami nomadycznymi na naszych terenach jest ogromnym 

zaskoczeniem i teoretycznie nie powinien się tu zdarzyć.

Kim był zatem uzbrojony w miecz jegomość i jak się tutaj 

znalazł?

Wyjaśnienie przynajmniej części wątpliwości związa-

nych z tajemniczym wojownikiem wzięła sobie za cel znana 

pomorska antropolożka, specjalizująca  się w  odkrywaniu 

w kościach tajemnic ludzi zmarłych setki lat temu – pracu-

jąca w gdańskim Muzeum Archeologicznym, dr Aleksandra 

Pudło. Z  jej badań opisanych w  artykule „Szkielet z  wcze-

snego Okresu Wędrówek Ludów odkryty w Juszkowie, Gm. 

Pruszcz Gdański” wynika, że mamy tutaj do czynienia z męż-

czyzną, który zmarł w wieku 25 – 35 lat, o masywnej budowie 

z dobrze rozwiniętą rzeźbą o krótkiej i wysokiej czaszce oraz 

wąskiej twarzy. Co ciekawe, nasz zmarły miał zdrowe i mało 

zniszczone zęby. Jednak przy jednym z nich czaiło się ogni-

sko nieustannego bólu, jakim był ropień okołokorzeniowy.

Mężczyzna był jak na tamten czas wysoki – miał około 

169 cm. wzrostu. Wśród różnych zmian w obrębie szkieletu, 

odnotowano te, które charakteryzowały osoby przez dłu-

gi czas trzymające tarczę, biegłe w  operowaniu mieczem 

i  dosiadające długi czas konia. Zarejestrowano też zmiany 

patologiczne, które jednoznacznie wskazały, że  wojownik 

był często niedożywiony, najprawdopodobniej miał anemię 

i  cierpiał na  szkorbut, zapewne również nie dbał o własną 

higienę.

Kim zatem był? Według dr Aleksandry Pudło był wojow-

nikiem żyjących w  trudnych i  nieprzyjaznych warunkach, 

biorącym czynny udział w  walkach, przemierzając tysiące 

kilometrów na  koniu, najprawdopodobniej aż  z  Kaukazu. 

Na to ostanie bowiem wskazuje budowa czaszki, która jest 

charakterystyczna dla ludności zamieszkującej pogranicze 

Europy i Azji Zachodniej (Turcja, Armenia, Kaukaz). To może 

świadczyć, że  być może mamy jednak do  czynienia z  da-

lekim przybyszem, który zabrał  się wraz z  wracającymi 

germańskimi wojownikami biorącymi udział w  walkach 

pod wodzą Attyli przeciw Rzymowi. Jak oceniają archeolo-

dzy, jeszcze przed 454 rokiem.

Warto przypomnieć, że Attyla był wielkim władcą Hunów 

– plemienia koczowniczego zamieszkującego pierwotnie 

wschodnie obszary Azji Środkowej, brutalnego i  walecz-

nego, ale  dobrze zorganizowanego i  świetnie jeżdżącego 

konno, który najechał Europę i doprowadził do upadku Rzy-

mu! Do  dyskusji naukowców, kim był wojownik, dojdą już 

wkrótce kolejne głosy. Genetycy oraz geolodzy, którzy przy 

pomocy badań genetycznych i analizy stabilnych izotopów 

strontu, będą próbowali odpowiedzieć na to pytanie. 

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku zapowiada kolejną 

odsłonę w wyjaśnieniu tajemnicy juszkowskiego wojownika.

W grobie wojownika dodatkowo odkryto  
1) pozłacaną sprzączkę od pasa,  

2) pacior bursztynowy mocowany do miecza,  
3) żelazną zapinkę o konstrukcji kuszowatej.  

Fot. K. Wiącek

Żelazny, dwusieczny miecz, który był złożony wzdłuż tułowia po prawej stronie wojownika. Fot. K. Wiącek
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Dariusz Dolatowski

Terroryści z Drzewiny

Z definicji terroryzm jest aktem użycia przemocy fizycz-

nej, czy też siły przeciwko osobom/ osobie lub własności 

z naruszeniem prawa, który ma na celu zastraszenie i wymu-

szenie na danej grupie ludności/osobie ustępstw w drodze 

do realizacji określonych przez ten akt celów.

Definicja ta doskonale oddaje obraz wydarzenia, jakie 

miało miejsce latem 1936 roku w położonej niedaleko Paw-

łowa wsi Drzewina w gminie Trąbki Wielkie (Schweinebude; 

od 30 sierpnia 1889 roku Wiesenthal).

Nazwane ono zostało przez prasę gdańską aktem zorga-

nizowanego z premedytacją politycznego terroru na prze-

ciwniku politycznym oraz przykładem rozwijającego  się 

coraz mocniej na obszarze Wolnego Miasta Gdańska naro-

dowo-socjalistycznego terroryzmu.

Do  feralnego wydarzenia doszło nocą w  sobotę 

13 czerwca 1936 roku między godziną 23.00 a 23.30 przed 

wspólnym domem zamieszkałych od lat w Drzewinie braci 

Bernholda i Reinholda Zellerów, którzy z zawodu byli kamie-

niarzami i należeli do partii socjaldemokratycznej.

Wtedy to w tym miejscu zebrała się grupa około 16 osób, 

które poprosiły gospodarzy o wodę. Żona Reinholda Zelle-

ra spełniła ich życzenie i podała im wodę w sześciu filiżan-

kach, ale widocznie im nie smakowała, gdyż zaczęli sarkać. 

Pani Zeller zapytała czemu im nie smakuje, na co otrzyma-

ła arogancką odpowiedź. Kobieta nie  przeczuwała wtedy 

jeszcze nic złego i zadeklarowała, że przyniesie świeżą wodę 

ze  studni. Na  to  otrzymała kolejną agresywną odpowiedź. 

W tym momencie do rozmowy wtrącił się jej mąż Reinhold 

Zeller, który powiedział: „My wam tutaj dajemy wodę, a wy 
tak się wyrażacie. Co to ma znaczyć?. Przecież jesteśmy tyl-
ko ludźmi“. Zaledwie Zeller to  powiedział został uderzony 

przez jednego z obcych pięścią w twarz tak, że spuchła mu 

warga i przewrócił się na ziemię. Rannemu udało się dotrzeć 

do  drzwi domu i  je zaryglować, ale  obcy w  liczbie około 

dziesięciu sforsowali je i  wtargnęli do  domu, gdzie kilku 

z nich zaatakowało żonę Zellera. Inni w tym czasie osaczy-

li i pobili Zellera. Poza tym wybili wszystkie szyby i wyrwali 

ramy okienne. Mieszkanie zostało zdemolowane zarówno 

od strony ulicy, jak również od podwórza. Z wnętrza domu 

padło też wiele strzałów. Po wtargnięciu do domu i pobiciu 

gospodarzy napastnicy oddalili się.

Trzeci z braci Berthold, jak tylko usłyszał strzały błyska-

wicznie się ubrał i wybiegł na ulicę, ale napastnicy zdążyli już 

uciec. Żona Reinholda Zellera, która była postrzelona, pobie-

gła przez pole żyta po żandarma. Ten wkrótce zjawił się i po-

został obok domu Zellerów na straży.

Echa prasowe wydarzenia w Drzewinie źródło: „Danziger Volksstimme“ z 1.07.1936 r., nr 127; z 3.07.1936 r., nr 129

historia
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W niedzielę, w godzinach rannych we wsi pojawiła  się 

jednostka dyżurna policji i  przeprowadziła rewizję u  braci 

Zellerów, którzy następnie wraz z  żonami i  trzema synami 

Bernholda, w  wieku od  16  do  24  lat, zostali przewiezieni 

do aresztu w Gdańsku. 

Dopiero przy tej okazji wyszło na jaw, że nocny akt terro-

ru skutkował ofiarami, a obie grupy przeciwników wzajem-

nie się ostrzelały. W czasie przeszukania mieszkań Zellerów 

znaleziono broń, amunicję i dynamit.

W czasie tego tragicznego wydarzenia przez sąsiednie 

wsie przejeżdżała kolumna motocykli, z której część złożona 

z trzech pojazdów, jadąc z Suchej Huty skierowała się w kie-

runku Drzewiny. Do  wsi wjechało dwóch motocyklistów, 

którzy później, po  wydarzeniu, odjechali prawdopodob-

nie ukrytymi w  lesie motocyklami w  kierunku Błotni. Stąd 

będąc poważnie rannymi, zostali odwiezieni do  Gdańska 

samochodem leśniczego Lensera. Według sprzecznych 

zeznań świadków i  uczestników wydarzeń, dochodzenia 

policji i  prasy, ofiary znalazły  się na  miejscu wydarzenia 

przypadkowo.

W wyniku odniesionych ran zmarł w drodze do szpitala 

trzydziestodwuletni esesman Paul Fressonke ze  Świętego 

Wojciecha i  jego kompan esesman, trzydziestoletni Ernst 

Ludwig z Wrzeszcza.

Rodzice zmarłego esesmana Fressonke mieszkający 

w  Świętym Wojciechu mieli życzenie, aby go pochować 

na miejscowym cmentarzu katolickim. W związku z tym kie-

rownik lokalnej grupy NSDAP Spode i  jego zastępca Ernst 

Kalitzke udali się do proboszcza księdza Franciszka Laffonta, 

który choć urzędował w  Świętym Wojciechu, to  mieszkał 

w Żukowie (wcześniej był między innymi wikarym w Trąb-

kach Wielkich). Ten nie miał nic przeciwko temu, aby Fresson-

ke pochować na lokalnym cmentarzu, ale pod warunkiem, 

że nie będzie żadnej nacjonalistycznej propagandy na po-

grzebie. To  się nie  spodobało kierownikowi, który wszczął 

burzliwą dyskusję twierdząc, że Fressonke został zamordo-

wany przez marksistów, co jest dowodem na to, że zasługuje 

na taki pochówek. Na to proboszcz zapytał: „Co on takiego 

zrobił?“. W  ciągu dalszej dyskusji proboszcz stwierdził, że: 

„Jeśli chodzi o  mnie, to  można pochować go też w  gnoju“. 

Ta wypowiedź została zameldowana policji. Na drugi dzień 

pojawił  się urzędnik kryminalny, aby zabrać proboszcza 

na komendę. Przy tej okazji proboszcz pożegnał się ze swą 

gospodynią słowami: „Nie wiadomo, czy jeszcze wrócę, gdy 
zostanę jeszcze raz aresztowany“. Zostały one uznane przez 

urzędnika za obrazę policji. Proboszcz został doprowadzony 

do  sądu doraźnego, który skazał go na  miesiąc więzienia, 

300 guldenów grzywny i 100 guldenów kary za obrazę poli-

cji. Proboszcz więzienie opuścił przedterminowo i wyjechał 

z Gdańska nie opłacając grzywny. 

Koniec końców po pełnej patosu uroczystości, którą zor-

ganizowano we wnętrzach szpitala, zwłoki esesmanów uzna-

nych przez propagandę hitlerowską za męczenników ruchu 

hitlerowskiego na gdańskiej ziemi, w kondukcie pogrzebo-

wym przetransportowano głównymi ulicami Wrzeszcza 

na cmentarz garnizonowy. Tuż po pogrzebie postanowiono 

uhonorować zmarłych, nadając ich imiona dwóm jednost-

kom SS. W  późniejszym czasie, imieniem Paula Fressonke 

nazwano ulicę w Gdańsku - Paul-Fressonke-Straße (dzisiejsza 

ul. Lwowska).

Wiesenthal (Drzewina), Gr. Paglau (Pawłowo), fragment mapy z 1942 r. - Wydział Nauk o Ziemi UMK, Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa
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Marek Kozłow

Czego uczono w jankowskim 
„Conradinum” cz. 2

Carl Friedrich von Conradi zapisał w swoim testamencie 

przeznaczenie zysków z całego swojego majątku działaniu 

fundacji oświatowej. Mimo, że rok 1794, w którym Conradi 

spisał swój testament, przypadał jeszcze na okres wdrażania 

koncepcji

oświeceniowych w  rodzące  się systemy edukacyjne, 

jego koncepcja, szczególnie na  naszym terenie, była dzie-

łem niezwykłym. Na terenie jednej z jego wsi, w Jankowie, 

utworzono szkołę, do  której pierwszeństwo uczęszczania 

mieli chłopcy z rodzin mieszkających w jego majątkach

Pierwsi prowadzący szkołę, a przede wszystkim uczeń Kan-

ta Reinhild Bernard Jachmann, oparli działalność szkoły na  re-

formatorskiej koncepcji neohumanizmu. Jachmann i  drugi 

prowadzący szkołę, Franz Passow, byli też autorami ważnych dla 

pruskiego rozwoju edukacji prac teoretycznych, między innymi 

„O stosunku szkoły do życia”. Prace ich były na  tyle znaczące, 

że  często powoływał  się na  nie, a  także na  samą szkołę, jako 

wzorcowy przykład dla nowych idei w edukacji, najważniejszy 

reformator edukacji pruskiej XIX w. Wilhelm von Humboldt.

W  późniejszych latach szkoła w  Jankowie starała też 

odpowiadać na  najnowsze trendy, rozwijające  się w  naj-

większych ośrodkach miejskich Prus. W  połowie XIX w., 

po  nieudanej próbie utworzenia seminarium, Conradinum 

stało  się Instytutem Edukacyjnym, na  prawach ówczesne-

go gimnazjum. Oznaczało to  konieczność dostosowania 

programów nauczania do  wymogów pruskiego systemu 

szkolnictwa. Niezależnie jednak od  konieczności działania 

w szerszym systemie, szkoła starała się pogodzić realizację 

nakładanych zewnętrznie wymogów z zachowaniem indy-

widualnego neohumanistycznego profilu edukacyjnego.

Program nauczania z lat 70-tych XIX w.
Raporty roczne z  działalności szkoły dają szczegóło-

wy obraz tego, z  czym uczniom przychodziło  się zmagać 

w trakcie ich 7-letniego okresu kształcenia.

Program szkolny zaczynał  się od  poziomu „seksty”, 

to znaczy od piątego roku nauczania, po czteroletniej szko-

le powszechnej. Kurs „seksty” był jednoroczny i obejmował 

następujące przedmioty: 

Religia – 3 godz.

Niemiecki – 4 godz.

Łacina – w lecie 8!!, a w zimie 2 godz.

Geografia, historia i nauki przyrodnicze – po 2 godz.

Matematyka – 4 godz.

Pisanie i kaligrafia – 3 godz.

Śpiew i rysunek – po 2 godz.

Gimnastyka – przez cały okres szkolny 2 godz. 

Bez śpiewu i gimnastyki, średniorocznie uczniowie mieli, 

w sekście” 30, a na wyższych poziomach po 32 godz. zajęć 

tygodniowo.

W następnym roku nauki, to znaczy „kwincie”, dochodzi-

ło 5 godzin języka francuskiego, za to zajęcia z łaciny redu-

kowano o 2 godziny, a niemiecki, kaligrafię i religię o jedną.

Nauka w „kwarcie” odbywała się w tym samym rozkła-

dzie przedmiotów, co w „kwincie”, z tym, że zwiększała się 

ilość godzin z  matematyki do  6. Na  „kwarcie” kończyła  się 

nauka kaligrafii i pisania.

Poziomy „tercja” i  „sekunda” były kursami dwuletnimi. 

Najważniejszą nowością w kursie „tercji” były zajęcia z języka 

angielskiego, w wymiarze 4 godzin tygodniowo. 

„Sekunda” zaś oznaczała zdecydowane rozszerzenie za-

jęć przyrodniczych, z 2 do 6! godzin tygodniowo. Jednakże 

w ramach zajęć przyrodniczych prowadzono w „sekundzie” 

zajęcia z fizyki i chemii. 

Przyglądając się rozkładowi godzinowemu zapewne in-

teresującym jest fakt, że nauka kaligrafii trwała, a była kon-

tynuacją kształtowania umiejętności, rozpoczętą w  szkole 

powszechnej, jeszcze przez trzy lata. Mogło to wynikać z ko-

nieczności, podyktowanej wymagającymi zasadami odręcz-

nego pisma, zwanego potocznie, „gotykiem”. Niestaranny 

historia
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charakter pisma stawał się niemal nieczytelny, zaś umiejęt-

ności estetycznego pisania były powszechnie odbierane, 

jako dowód starannego wykształcenia. Przedmiot „piękne 

pismo – znaczenie dosłowne” oznaczał nie  tylko umie-

jętność starannego pisania, ale  pisania tekstów w  ogóle. 

W  późniejszych latach przedmiot ten obejmował także 

umiejętność pisania pism do urzędów jak i samych urzędo-

wych, skarg, odwołań itp. 

„Conradinum”, od początku swojego istnienia, kładło na-

cisk na  neohumanistyczne metody kształcenia. Oznaczało 

to  przede wszystkim przekazywanie możliwie najobszer-

niejszej wiedzy ogólnej. Tak, by otworzyć absolwentom jak 

najszerszy wachlarz możliwości ewentualnego kształcenia 

wyższego.

Historię poznawali uczniowie, podobnie jak dzisiaj, 

w  systemie chronologicznym, rozpoczynając więc w  „sek-

ście” od  świata mitów greckich oraz niektórych aspektów 

życia w  starożytnym Rzymie. „Kwinta” oznaczała kontynu-

ację mitów starożytnych, poszerzoną później także o mito-

logię germańską. Od  drugiego semestru rozpoczynała  się 

nauka o średniowieczu, a następnie, w późniejszych latach 

wprowadzano uczniów w wiedzę o późniejszych okresach 

historycznych. 

Geografia obejmowała w „sekście” wiedzę o najbliższym 

otoczeniu, to znaczy Jankowo oraz powiat gdański, a także 

pierwsze zajęcia z pracy z mapami. W późniejszych latach 

wiedza geograficzna wykraczała coraz bardziej poza najbliż-

sze otoczenie. W  drugim semestrze „kwinty” prowadzono 

także ćwiczenia z rysowania map. W „kwarcie” wprowadza-

no już elementy geografii gospodarczej, a także podstawy 

etnografii. Program „tercji” dotyczył wyłącznie geografii kra-

jów niemieckojęzycznych, a  w  „sekundzie” zajmowano  się 

geografią fizyczną i polityczną całego świata.

Nauki przyrodnicze określano w  sprawozdaniach, jako 

termin zbiorczy „historia natury”. W  najniższej klasie – „sek-

ście” zajęcia opierały się głównie na opisie otaczających roślin 

i zwierząt. Opis ten z czasem stawał się coraz bardziej szczegó-

łowy. W wyższej klasie zapoznawano uczniów z najważniejszą 

terminologią z zakresu botaniki i zoologii. Podział na botani-

kę i zoologię stosowano także w klasach wyższych, dzieląc je 

na semestry. Interesujące może, z dzisiejszego punktu widze-

nia, wydawać się prowadzenie zajęć z mineralogii w ramach 

zajęć przyrodniczych, a nie geografii, jako część geologii.

Śledząc rozkład materiału z języka niemieckiego można 

odnieść wrażenie, że czytamy współczesny rozkład materiału 

dla języka polskiego, z tym, że zamiast autorów polskich, ma-

teriał opierał się głównie na autorach niemieckojęzycznych. 

Dawne Conradinum jako sanatorium, 1930. Źródło: Fotopolska.eu 
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W  wiedzy o  literaturze, rodzajach literackich, analizie tek-

stów, trudno, na  pierwszy rzut oka dostrzec jakiekolwiek 

istotniejsze zmiany w stosunku obecnych, polskich progra-

mów nauczania.

Humanistyczny profil kształcenia manifestował się także 

zajęciami z rysunku i śpiewu, które to nauczane były przez 

wszystkie poziomy edukacyjnego programu szkoły. 

Postawa programowa oraz rozkład materiału nie  dają 

nam automatycznie informacji na  temat samego pozio-

mu nauczania. Jednak na  podstawie notek biograficznych 

nauczycieli na  przestrzeni kilkudziesięciu lat łatwo dojść 

do wniosku, że w dalszym ciągu (lata 60-te-, 70-te i 80-te) 

w  „Conradinum” nauczała kadra doświadczona, dla której 

możliwość nauczania w Jankowie oznaczała swoistą nobili-

tację, oraz, w wielu przypadkach, ważny etap w dalszej karie-

rze zawodowej. Kolejnym świadectwem na renomę, a co za 

tym idzie wysoki poziom kształcenia szkoły, była decyzja 

o przeniesieniu jej do Gdańska, do specjalnie wybudowane-

go dla tych celów większego budynku. 

W roku 2020 pozwolę sobie też na pewną uwagę, doty-

czącą organizacji szkoły w Jankowie. W latach 60-tych XIX w. 

uczniowie siedzieli w trzech rzędach dwuosobowych ławek, 

godzina lekcyjna trwała 45 minut, a o jej początku i zakoń-

czeniu informował dzwonek...

Gagik Parsamjan 
„Kwiaty”, olej

Wiesław Grzech „Nad 
jeziorem”, olej
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Artur Jendrzejewski

Bale studniówkowe 
w I Liceum Ogólnokształcącym  
im. Marii Konopnickiej 
w Pruszczu Gd.

Studniówka, czyli bal przedmaturalny odbywa  się za-

zwyczaj na  przełomie stycznia i  lutego. Symbolicznie ma 

wskazywać pozostałe sto dni do  egzaminu maturalnego, 

najważniejszego egzaminu w życiu młodego człowieka. Tak 

było też, z kilkoma wyjątkami, każdego roku istnienia prusz-

czańskiej Jedynki. Uczniowie najstarszych klas liceum ubrani 

w wieczorowe, eleganckie stroje w towarzystwie zaproszo-

nych gości bawili  się do  przysłowiowego „białego rana”. 

Wśród uczestników balu byli również nauczyciele, którzy 

przywołując wspomnienia z własnej studniówki nie ustępo-

wali uczniowskim szaleństwom na parkiecie. 

Bal zawsze miał podniosły charakter, rozpoczynał go 

taniec poloneza, który zgodnie z  polską tradycją uważany 

jest za taniec narodowy. Warto wspomnieć, że pochodze-

nie jego sięga zwyczajów ludowych. Znany był wówczas 

pod  nazwami „chmielowy” i  „chodzony”. Na  przełomie 

XVI i  XVII wieku przyjął  się na  dworach magnackich. Dość 

szybko się upowszechnił i stał się elementem ceremoniału 

dworskiego. Wówczas, tańczony na rozpoczęcie balów miał 

charakter parady szlachty przed monarchą. Do  dziś taniec 

ten podkreśla uroczysty nastrój spotkania.

W  zgodzie z  tą tradycją odbywały  się też bale stud-

niówkowe w Jedynce. Odnaleziony pierwszy zapis kronikar-

ski o balu pochodzi z 1964 r. „W dniu 8 II 1964 r. odbyła się 
coroczna uroczystość o  tradycyjnej nazwie „Studniówka”. 
Przygotował ją Komitet Rodzicielski. Impreza była bardzo 
udana. Uczestniczyli w  niej jedenastoklasiści, ich rodzice 
oraz nauczycielstwo. Były obecne na  niej także delegacje 
uczniów dziesiątych klas”. 

Z kolei pierwsze zdjęcia ukazujące zabawę maturzystów 

na balu studniówkowym pochodzą z początku 1965 r. Za-

bawa z  pewnością odbyła  się na  szkolnej auli, którą ude-

korowano serpentynami. Stoły nie  były suto zastawione, 

przede wszystkim dominowały napoje. Zwróćmy też uwagę 

na damskie fryzury, wymyślne i eleganckie. 

Nie  znajdziemy w  kronikach szkoły informacji o  prze-

biegu zabawy, raczej są to  informacje o  wydarzeniu. Cza-

sami tylko kronikarz pozwolił sobie na  refleksję, dzięki 

temu poznajemy opinię o  bawiących  się uczniach. Mię-

dzy innymi, dlatego możemy sądzić, że  bale odbywały  się 

w  miłej i  grzecznej atmosferze. Dodowem na  to  są słowa 

historia
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podsumowujące imprezę studniówkową z  lutego 1966  r.: 

„Nasza młodzież umie kulturalnie bawić się”.
Podobnie jak poprzednie i studniówka z roku szkolnego 

1968/1969  zorganizowana była na  szkolnej auli. Z  zapisów 

kronikarskich wynika, że  odbyła  się ona w  grudniu, co  za-

pewne podyktowane było zakończeniem pierwszego pół-

rocza w pierwszych dniach stycznia 1969 r. 

Na zabawie nie zabrakło wspólnych tańców młodzieży 

z nauczycielami. Jak widać na powyższych fotografiach były 

one pełne wdzięku i gracji. 

Jedno z  zachowanych zdjęć z  końca lat 60. pokazuje 

grupę bawiących  się przyszłych maturzystów. Zobaczyć 

możemy ich odświętne i eleganckie stroje, a więc u dziew-

cząt białe bluzki i ciemne spódnice, a u chłopców szykowne 

garnitury. 

Wokół auli rozstawiono stoły z poczęstunkiem. Menu, ja-

kie wówczas obowiązywało obfitowało w tradycyjną polską 
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kuchnię, zabraknąć nie mogło słodkich ciast oraz dużej ilości 

napojów. 

W materiałach kronikarskich z połowy lat 70. znalazło się 

zaproszenie dla dyrektor szkoły Heleny Jakubek wraz z mę-

żem na  bal studniówkowy. Jak czytamy, zabawa plano-

wana była na  25  stycznia 1975  r. w  Garnizonowym Klubie 

Oficerskim.

Inne zdjęcie, również z tej imprezy, ukazuje uczniów kla-

sy IV C: Leszka Kochańskiego, Jolę Bartczak, Sławka Doma-

gałę z wychowawczynią i jednocześnie nauczycielką języka 

polskiego Jadwigą Zielińską. Zwróćmy uwagę na  nakrycia 

i menu. Obok sałatek znajdują się dania mięsne i pieczywo. 

Nie zabrakło też ciasta i owoców. Jak w poprzednich latach 

i tym razem naczelne miejsce zajmują napoje, w tym kulto-

wa Pepsi Cola. To nią uczniowie wraz z panią profesor wzno-

szą toast.

Lata siedemdziesiąte są słabo opracowane pod wzglę-

dem dokumentacji zdjęciowej z zabaw młodzieży szkolnej. 

Znajduje się między innymi wpis z 24 stycznia 1976 r., że stud-

niówka odbyła się w Klubie Oficerskim. Chodzi o późniejsze 

popularne kasyno, gdzie odbywały się różne imprezy, także 

prywatne. Rok później do ogólnej informacji dodano, że „za-
wsze są to bale bardzo starannie przygotowane z ciekawym 
programem artystycznym”. 

Wspomnieniem balu z 28 stycznia 1978  r. są fotografie 

dokumentujące wykonanie przez uczniów programów ar-

tystycznych. Każda z klas zaprezentowała się w inny sposób, 

a  szczególną uwagę przykuwają odpowiednie stroje oraz 

rekwizyty. 

W latach osiemdziesiątych najwięcej miejsca poświęco-

no studniówce z 1984 r. Był to pierwszy bal po zakończeniu 

rok wcześniej stanu wojennego. Odbył  się on na  szkolnej 

auli, która wzorem poprzednich tego typu imprez była bo-

gato udekorowana serpentynami. W pierwszych parach po-

loneza zatańczyła dyrekcja, nauczyciele oraz rodzice.

Studniówka w 1987 r. zorganizowana została w Garnizo-

nowym Klubie Oficerskim. Na szczególną uwagę zasługuje 
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uroczysty korowód poloneza z dyrekcją na czele, który prze-

szedł pomieszczeniami klubu. 

Zabawę prowadzili uczniowie: Joanna Abramczyk (kl. IV 

A) oraz Andrzej Zięba (kl. IV B)

Rok później studniówka również odbyła się w Garnizo-

nowym Klubie Oficerskim i w dalszym ciągu numerem je-

den wśród napojów była Pepsi Cola. 

Poczęstunek dla uczestników zabawy, w  porównaniu 

do poprzednich tego rodzaju imprez, był imponujący. Obok 

tradycyjnych paluszków zauważyć możemy na  stołach 

zakąski w postaci wędlin i ryb, sałatki, owoce a także pieczo-

ne mięso oraz torty i ciasta.

Lata dziewięćdziesiąte charakteryzowały się wielobarw-

nością, zarówno wystroju sal, a  także ubioru uczestników 

balów. Z  tamtego okresu pochodzą też kolorowe zdjęcia, 

które dokładniej oddają ówczesną atmosferę zabaw. Wtedy 

też, przy okazji organizacji bali przedmaturalnych, korzy-

stano z  gościnności prywatnych lokali gastronomicznych. 

W  1993  r. studniówkę zorganizowano w  pruszczańskiej re-

stauracji „Rotunda”. 
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Bal tradycyjnie rozpoczął polonez, a później, jak czytamy 

w kronice szkolnej, „tańce były różne – od walca do kanka-
na”. Dodatkową atrakcją był program artystyczny klasy IV C. 

Ponadto wybrano SUPERBELFRA, którym została profesor 

Genowefa Jurkin. Z tej okazji przysługiwał jej taniec z dyrek-

torem szkoły Andrzejem Jachnikiem. Zabawa zakończyła się 

nad ranem, a maturzyści „byli ze swej studniówki zadowole-
ni, nikt pewnie nie myślał też, co będzie za 100 dni”.

Studniówka z 1997  r. w kronice szkoły zajmuje szczegól-

ne miejsce, zapewne autor wpisu emocjonalnie związany był 

z tym wydarzeniem. Czytamy: „Zaczęło się 24 stycznia o godz. 
20. Która to  już studniówka uczniów naszej szkoły? Kolejna. 
Odbyła się, tak jak poprzednie dwie, w  zajeździe „Jawor” 
w  Pruszczu Gd. Już od  19:30  uczniowie (tym razem w  wer-
sji wieczorowej) i  zaproszeni przez nich goście przybywali 
na miejsce mającego się odbyć balu. Zanim tradycyjny polo-
nez rozpoczął taneczną część studniówki, dyrektor A. Jachnik, 
przedstawiciel rodziców uczniów, p. Rozenkiewicz, a  także 
burmistrz Pruszcza, W. Dowgiert, który jak wspomniał, pamię-
ta niektórych dzisiejszych czwartoklasistów, jako chłonących 

przekazywane kiedyś przez niego podstawy fizyki uczniów kl. 
VI, życzyli wszystkim studniówkowiczom wesołej, beztroskiej 
zabawy. I taki też był ten 100 dni przed maturą odbywający się 
bal. Tańczono parami, pojedynczo i  grupowo („Makarena”). 
Tańce przerywane były jedynie prezentowanymi przez każdą 
z  klas humorystycznymi programami. W  pamięci młodzie-
ży pozostanie też na  pewno spełniona w  okolicach północy 
obietnica księdza Andrzeja, który wręczył młodzieży karton 
szampana, obiecany jeszcze we wrześniu dla uświetnienia ich 
studniówkowej zabawy. A bawić skończyliśmy się 25 stycznia 
o godz. 5:30… i już trwały zimowe ferie.”

U progu dwudziestego pierwszego wieku charakter za-

baw  się nie  zmienił. Dominowały kolorowe i  zarazem ele-

ganckie stroje, u  pań z  odkrytymi ramionami oraz bogato 

zastawione stoły.

Nauczyciele, podobnie jak w poprzednich latach, w do-

skonałej kondycji towarzyszyli swoim uczniom na parkiecie. 

Również i  dzisiejsze bale przedmaturalne są pełne za-

bawy oraz programów artystycznych przygotowywanych 

przez uczniów. 
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Regułą współczesnych studniówek jest to, że  organi-

zowane są one w  pobliskich restauracjach lub hotelach. 

M.in. w  hotelu „Orle” w  Sobieszewie, w  hotelu „Almond” 

w Gdańsku.

W  hotelu „Almond” tradycja i  tym razem została za-

chowana, poloneza prowadził dyrektor Jarosław Karnath, 

a w drugiej parze towarzyszyła wicedyrektor Irena Łepkow-

ska. Nie zabrakło też nauczycieli, którzy wspólnie z uczniami 

i ich gośćmi bawili się do białego rana. 

Warto jeszcze wspomnieć, że organizacja balów, nie tyl-

ko studniówkowych, była dość częsta w Jedynce. Pierwsze 

wzmianki o  zabawach uczniów znajdujemy w  zapisach 

kronikarskich z  czerwca 1955  r. Wtedy to  przygotowywa-

no  się do  balu maturalnego, a  więc zabawy zorganizowa-

nej dopiero po zdaniu egzaminów dojrzałości. Odbył się on 

pod  koniec roku szkolnego w  czerwcową sobotę. Następ-

nego dnia, w niedzielę, uroczyście zakończono naukę w kla-

sie VII. Niewiele zdjęć znajdziemy z  ich przebiegu. Jedno 

z zachowanych takich pamiątek datowane na rok 1964 po-

kazuje zespół młodzieżowy, który przygrywał uczestnikom 

balu do tańca.

Na początku stycznia 1956  r. głośnym echem odbił  się 

„Bal historyczny” przygotowany przez nauczycielkę historii 

Kazimierę Wierzchowską, której pomagał nauczyciel p. Kar-

wecki. Tak odnotowano to  wydarzenie w  kronice szkolnej: 

„Przy organizacji tego balu brał udział aktyw wszystkich 
szkolnych organizacji. Bal ten odbył  się w  karnawale. Hol 
na I piętrze udekorowany został reprodukcją broni historycz-
nej i torbami. Młodzież ubrana była w stroje historyczne. Bal 
rozpoczął taniec królów ze swoimi małżonkami w takt polo-
neza. Były konkursy i różne zagadki historyczne. Wieczorek 
ten był bardzo udany, a stroje przygotowane przez młodzież 
świadczyły o dużym zaangażowaniu młodzieży.” Podobne 

wydarzenie miało miejsce jesienią 1963 r. Nad zdjęciem do-

kumentującym ten bal zapisano: „Młodzież nasza bawi się 
coraz piękniej i ładniej.”

Tematyka balów i zabaw szkolnych kontynuowana była 

jeszcze w kolejnych dekadach, choć z mniejszą aktywnością 

odnotowywano to  w  kronikach. Najpopularniejsze, które 

wymieniano to zabawy choinkowe, noworoczne, internac-

kie oraz klasowe. Nie miały one tak podniosłego charakteru 

jak bale przedmaturalne, ale  w  naturalny sposób integro-

wały zespół szkolny. Zmiany przyniosły lata dziewięćdzie-

siąte, które rozsławiły popularne dyskoteki szkolne. Jednak 

nie przyćmiły one corocznych balów studniówkowych, któ-

re swoją formą i charakterem w dalszym ciągu odwołują się 

do tradycji podniosłych balów dworskich. 
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Zofia Maria Smalewska

Wspomnienia ze stanu 
wojennego

6 stycznia 1982 – Trzech Króli i narodziny córki 
Katarzyny

Od 13 grudnia 1981 roku minęło już trzydzieści osiem lat, 

a  ja wciąż z  trwogą wspominam tamten grudniowy dzień. 

To miała być nowa Polska, ojczyzna wreszcie wolna i demo-

kratyczna. Tej najnowszej historii młode pokolenie, które do-

rastało i  to, które  się rodziło w  tych latach, niestety nie  zna 

dobrze. Nieubłagany czas zaciera w naszej pamięci przeszłość, 

a obecnie rządzącym politykom wcale nie zależy na tym, by 

docierać do prawdy, pokazywać wydarzenia w całym wachla-

rzu zdarzeń, jakie do  nich doprowadziły. Szkoły, ani media 

nie informują w sposób wystarczający o tamtej rzeczywistości.

Grudzień - feralna trzynastka na  kalendarzu 1981  roku. 

Jestem w  dziewiątym miesiącu ciąży z  wyznaczoną datą 

porodu na  26  stycznia 1982  roku. Żarzące  się koksowniki 

na ulicach Słupska ogrzewają ręce nie tylko przechodniów, 

ale coraz większe grupki tłoczących się przy nich ZOMO-w-

ców. Na ulicach w kierunku Gdańska słychać huk jadących 

czołgów. Na  twarzach przechodniów malują  się odczucia 

dotąd nieznane. Grymas niezadowolenia, strach, niekiedy 

wręcz przerażenie. Wyczuwa  się panikę. Temperatura po-

wietrza iście zimowa: - 26 stopni Celsjusza. Zawiewa północ-

ny wiatr, niosący białawe tumany prószącego śniegu. Brr... 

Jest potwornie zimno.

Ten powracający obraz tamtego dnia staje się coraz wy-

raźniejszy, wspomnienia stają się świeże, odczuwam, jakby 

to było wczoraj. - Zosiu proszę, obudź się... Telewizor się po-

psuł. - To głos mojej mamy Janki, babci moich dwóch synów 

Tomka i Wojtka. Mama skończyła 80 lat i jak widać, nie po-

trzebuje już tyle snu, skoro budzi mnie o szóstej rano.

- Oj mamuś, mamuś... - spoglądam na stojący przy łóż-

ku budzik. - Jest dopiero szósta. A  ja... źle spałam w  nocy, 

bo  moja mała iskierka bardzo  się kręciła. Chyba ma plany 

opuszczenia brzuszka mamy. Po  co  ci telewizor? W  szafie, 

na dole, jest zapasowy. Powiedz Tomkowi, niech ci podłączy.

- Słuchaj. Tamten też popsuty. Już próbowaliśmy - upie-

rała się babcia. Chłopcy już byli na dobre wybudzeni i Tomek 

dopominał  się o  śniadanie, w przeciwności do młodszego 

syna Wojtka, który prawie nigdy nie  był głodny. Musiałam 

wstać. Nie zdążyłam wejść do łazienki, gdy rozległo się puka-

nie do drzwi. W progu stała sąsiadki córka Oleńka, siedmio-

latka ze zmartwioną miną. - Ciociu Zosiu, mamusia prosiła, 

żebym mogła u was oglądać teleranek, bo u nas popsuł się 

telewizor.

- U nas też Oleńko nie działa telewizja - pośpieszyła z wy-

jaśnieniem moja mama.

- Jest mi przykro, ale nie ma dzisiaj teleranka - odprawi-

łam dziewczynkę, która niepocieszona wróciła do domu.

- Co się dzieje u diabła?! - pomyślałam wtedy. I włączy-

łam radio. Usłyszałam w nim znajomy głos generała Jaruzel-

skiego, ogłaszającego stan wojenny.

Mamusiu, czy to wojna? - zapytał dociekliwie jedenasto-

letni Wojtek. Tomek też pytająco patrzył na mnie.

- Oj chłopcy, to taka wojna na niby. Podobnie, jak często 

bawicie się z kolegami na podwórku.

Tomek nie dociekał szczegółów, tylko spytał, kiedy wraca 

tata. - Powinien wrócić za dwa dni. Statek jego stoi w porcie 

w Gdyni i trwa załadunek w rejs do Afryki. Stara się o urlop, 

żeby być z nami na czas, jak urodzi  się wam braciszek lub 

siostrzyczka. Synowie spostrzegli jednak, że  generał mnie 

nastraszył. Babcia też słuchała go z  wyraźnym przygnę-

bieniem. - Boże drogi! co my zrobimy same?! - westchnęła 

głośno.

- Cicho, mamuś - przytuliłam się do niej. Sama jednak my-

ślałam podobnie: A co ja zrobię? Gdzie będziemy uciekać?... 

Z dwoma nastolatkami, noworodkiem i osiemdziesięciolet-

nią babcią, jak mąż nie dostanie urlopu i nie wróci do nas?.. 

Mój brzuch zaczynał falować coraz częściej, czułam, że moje 

maleństwo będzie miało ochotę pchać się wcześniej na ten 

niespokojny świat.

wspomnienia
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Po obiedzie odwiedziła mnie sąsiadka, Danusia Religowa 

spod trójki. - Zosia, jak się czujesz? Idę zająć kolejkę pod skle-

pem, po parówki i kaszankę. Przyjdź za godzinę, to wpuszczę 

cię przed siebie. - Jestem sama z Olą - tłumaczyła - bo mój 

Franek wziął malucha i podjechał pod PCK. Po talony na pali-

wo. Mam nadzieję, że mu dadzą. Chce pognać do Płocka. Nic 

nie mówią o  tym w radiu, a  tam tragedia. Powódź. Trzeba 

ratować powodzian. Wiesz, że cała jego rodzina tam miesz-

ka. Gospodarstwo im zalało, a tu taki mróz! - Lamentowała 

coraz głośniej.

- I ta woda tak cały czas?...Trzyma? - zapytałam. - No, wczo-

raj dzwonili wieczorem, że cały czas woda wysoka. Bydło za-

marza w wodzie i żeby go wyciągnąć, odrąbują mu nogi.

- O matko?! Aż tak?...

Religowa zostawiła u mnie Oleńkę i wyszła, żeby stanąć 

w  kolejce do  rzeźnika na  popołudniową dostawę towa-

ru. Tak jak się umówiłyśmy, dołączyłam do niej za godzinę, 

ubierając się w futro babci, które jeszcze na mnie pasowało 

i mogłam się dopiąć. Odstałam z nią jeszcze na mrozie pół-

tora godziny. Kiedy wreszcie dotarłam do lady, pani ekspe-

dientka oświadczyła, że została już tylko słonina.

Rozpłakałam się z żalu, że właśnie mnie zabrakło kaszanki 

i parówek. Sąsiadka wzięła mnie pod pachę i wyprowadza-

jąc ze sklepu zaczęła pocieszać: - Nie martw się Zosia. Może 

jutro  się nam uda? Odstąpię ci jedną konserwę mielonki. 

Na kolację były placki ziemniaczane i zbożowa kawa. O tym, 

co  słyszałam od  ludzi w  kolejce, nawet nie  wspomniałam 

mamie.

- Na  Gdańsk poszły czołgi... Tam jest Wałęsa... Podob-

no tam już leje  się krew, wojsko strzela do  robotników??? 

Od Gdańska się zacznie... I tak dalej, i tym podobnie. Nie wia-

domo, co było prawdą, a co plotką? Po co ją denerwować? 

Przeszła, przeżyła już dwie okropne wojny.

Chłopców było trudniej powstrzymać od  dyskusji, 

co może się wydarzyć, jak ludzie nie posłuchają Jaruzelskie-

go. - Pan od  historii mówił, że  wszystko zależy od  Wałęsy. 

I od naszego papieża. Jak Wałęsa nie poderwie robotników 

do walki z komunistami, to sytuacja się uspokoi. A jak się zde-

cyduje wyprowadzić ludzi na ulice, to wejdą Ruscy i będzie 

lała się krew - mądrzył się Tomek.

- O  Boże! Tak wam mówili w  szkole? - wystraszyła  się 

babcia. - A w kolejce w sklepie, Zosiu, co ludzie gadali?

- Oj mama, daj spokój. Słyszałaś przecież. Stan wojenny 

ogłosili po to, by nie dopuścić do wojny. I Wałęsa i prymas 

Polski, i  Jaruzelski muszą  się dogadać. Nie  mogą pozwo-

lić, by Ruscy urządzili w  Polsce drugą Czechosłowację, 

a  już nie daj Boże, drugie Węgry. – W rzeczywistości sama 

nie wiedziałam, co może się wydarzyć. Mama co jakiś czas 

nawiązywała do  przeżytych dwóch wojen światowych. 

Odganiałam od niej chłopców, gdy zaczęła im opowiadać, 

Rita Staszulonok „Fidel”, tempera na płycie
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jak zapamiętała wybuch drugiej wojny, naloty samolotowe 

Niemców, przed którymi ratowali się, kładąc się w redlinach 

na  polu z  ziemniakami. - Boże, jak ja położę  się w  redlinie 

na ziemi z tym brzuchem? - przebiegło mi przez myśl prze-

rażające zastanowienie. Moja wysoka - i wzrokowo i czaso-

wo - ciąża nie pozwalała mi myśleć o niczym innym, jak tylko 

o bezpieczeństwie: rodziny, swoim i... Kiedy wreszcie wróci 

mój mąż? Był jak nigdy dotąd wtedy potrzebny.

Atmosfera w  domu była napięta, rozmawialiśmy szep-

tem, jakby w obawie, że głośne wypowiedzi spowodują coś 

niedobrego. Ja z mamą popłakiwałam od czasu do czasu. 

Nie wiem, czy z żalu, czy z obawy przed następnym dniem? 

Dwa dni później mąż w PLO dostał urlop i nie musztrował się 

już na kolejny statek. Jadąc z Gdyni do domu, trzy razy był 

kontrolowany przez milicję. Na szczęście nie skonfiskowano 

mu zakupionych w BALTONIE konserw z pysznymi parówka-

mi, kaszanką, szynką konserwową oraz kawą i herbatą.

A tymczasem planowany termin porodu mojego trzecie-

go dziecka przesuwał się. Minęły święta Bożego Narodzenia, 

minął Nowy Rok... Dobiegał końca kolejny dzień - 6 styczeń 

1982  roku. Rozpoczęła  się godzina milicyjna. Ustawione 

w poprzek drogi czołgi zagradzały wyjazd z ulicy Bałtyckiej 

w  kierunku Gdańska. Wszystkich obywateli obowiązywały 

przepustki, po okazaniu których po godzinie 22.00 można 

było poruszać  się po  ulicach. Dokładne ich sprawdzanie 

przez liczne patrole i dociekanie powodu przebywania o tej 

porze w mieście, nie zachęcało do wychodzenia z domu bez 

szczególnej potrzeby. Zima też nie  odpuszczała i  nie  uła-

twiała życia. Przybywało śniegu, a tęgi mróz utrudniał miesz-

kańcom codzienne życie.

W nocy 6 stycznia 1982 roku, w samo święto Trzech Króli 

moje maleństwo pchając się na świat, samodzielnie przebiło 

pęcherz i usiłowało wydostać się w dosyć szybkim tempie.

Telefony nie działały. Nie miałam przepustki, dotychczas 

nie była mi potrzebna. Na ulicach miasta pełno było wojska 

i milicji.

Kazik! Muszę do szpitala! - zaczęłam budzić męża. - Kazi-

mierz wyskoczył jak z katapulty, na pidżamę założył zimową 

kurtkę i wybiegł na ulicę. Spojrzałam w okno, gęsty śnieg sy-

pał grubymi płatkami, pokrywając drzewa i ulicę. Brzuch bolał 

mnie coraz bardziej, a przerwy w boleściach były coraz krótsze.

Boże, ja naprawdę zaczynam rodzić! - zawyłam, padając 

na kanapę.

Ten brzuch to  boli cię tak mocno z  nerwów, uspokój 

się. Spróbuj głębiej oddychać. Kazik na pewno załatwi zaraz 

jakiś transport – uspakajała, mnie jak zwykle, mama Janka. 

Nie były to jednak tylko nerwy. Teraz też mama zaczęła się 

denerwować. Będąc matką już dwóch synów, wiedziałam, 

że  to  zaczyna  się akcja porodowa, i  moje dziecko może 

przyjść na świat lada chwila.

Zamieć śnieżna zasypała okna do połowy parapetów – 

teraz mama Janka obserwowała, co dzieje się na zewnątrz. 

I głośno myślała: - Niedługo śnieg zawali drzwi wejściowe. 

Będziesz musiała rodzić samodzielnie.

Jak samodzielnie? - Wystraszyłam  się jeszcze bar-

dziej. - Przecież nie umiem. Mamo, proszę cię, najlepiej nic 

nie  mów, tylko z  szafy przepakuj do  torby wyprawkę dla 

dziecka. I  z  łazienki zabierz moją kosmetyczkę z  przybora-

mi... - Mama rzeczywiście ruszyła do łazienki i w pośpiechu 

zaczęła mnie pakować. - ...i daj mi dwa ręczniki. Pośpiesz się 

i chodź pomóż mi się ubierać. - Mama wyszła z ręcznikami 

i patrzyła na mnie, jakby nic do niej nie docierało. Już chcia-

łam powiedzieć, żeby przypomniała sobie, jak mnie rodziła, 

ale dotarło do mnie, że przecież nie zna tego uczucia, byłam 

adoptowana - urodzona przez jej siostrę. 

No, pomóż mi założyć kożuch – pośpieszyłam ją tylko. 

– Pod naszym domem na ulicy Bałtyckiej od wczoraj stoi ga-

zik wojskowy zasypany do połowy śniegiem. - Może obudzę 

sąsiadów i spytam się, kto jest właścicielem, i gdzie miesz-

ka kierowca? - zaproponowała. W tym momencie drzwi się 

otworzyły i wrócił mój mąż. Szpetnie przeklinając, oznajmił, 

że nie udało mu się nic załatwić. - Telefony kurwa nie działa-

ją! Nie ma jak wezwać pogotowia! Ani taksówki, ani gazika! 

Ani pomocy, kurwa, znikąd!...

Popatrzyłyśmy po  sobie bezradnie. Moja mama była 

jeszcze bardziej przerażona ode mnie.

- Jak  się Zosia czujesz? Dasz radę pójść ze  mną? 

To na skróty ponad kilometr. Tylko są zaspy, kurwa, bo nikt 

nie odśnieża!

- Co  on mi proponuje? Na  piechotę do  szpitala, jak 

już mi odeszły wody? Przecież tego moje dziecko może 

nie przeżyć. - Byłam coraz bardziej przerażona, a nieznośny 

ból przeniósł mi  się w  okolice krzyża. - Proszę. Idź jeszcze 

raz do  żołnierzy. Powiedz, że  odeszły mi wody i  już rodzę 

- błagającym głosem starałam się przekonać męża. Ból spo-

wodował, że  usiadłam na  podłodze i  siedząc w  kucki, tłu-

maczyłam mu dalej: - Widziałam rano, oni są w  czołgach 

na wylocie ulic. Idź i poproś o pomoc.

Kazik nie dyskutując ze mną, ponownie wybiegł na ulicę. 

Wrócił za pięć minut. - Wychodzimy! Musimy dojść do czoł-

gu. Zgodzili się. Mam też przepustkę podbitą na dzisiejszą 

noc. Podjadą z tobą pod pogotowie na Kopernika i tam cię 

zostawią. Ja dojdę za tobą na piechotę i zabiorę torbę... Bab-

cia spakowałaś jej wszystko?!

Na rogu ulicy dymił rozpalony koksownik. Potworny huk 

jadących od  strony Szczecina czołgów w  stronę Gdańska, 
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zrobił na  mnie wrażenie, jakiego nie  zapomnę nigdy. Taki 

obraz przewijał się już w moich wspomnieniach z 13 grud-

nia 1981 roku. Sądny dzień - pomyślałam.

Obok bramy przy Liceum Pielęgniarskim stał czołg, 

a  koło niego uśmiechnięty żołnierz. Podskoczył do  mnie 

i spokojnie powiedział: Pojedzie pani z kapitanem, łazikiem. 

Będzie wygodniej z tym brzuchem, no i... bezpieczniej.

Nie  pamiętam, czy zdołałam wydusić z  siebie słowo 

dziękuję, ani jak podprowadzona pod pachy znalazłam się 

w tym wojskowym pojeździe. Czułam jedynie potworny ból 

i dławiący gardło lęk o moje maleństwo.

Była już godzina piąta, rano 6 stycznia 1982 roku. Po dro-

dze tylko się modliłam, aby kierowca nie zakopał się w jakiejś 

zaspie śniegu. I cały czas półgłosem powtarzałam: – Wytrzy-

maj kruszynko... Nie rób mi tego... Wytrzymaj do rana. Zdrowaś 

Mario, łaskiś pełna… Tych minut i godzin przeżytego stresu 

nie byłam w stanie opisać do końca w moim pamiętniku.

Podjechaliśmy pod szpital na Kopernika. Ktoś podjechał 

wózkiem pod drzwi łazika, na który pomogli mi się przesiąść.

O godzinie 8.10 usłyszałam wreszcie donośny płacz mojej 

córeczki. - Ma pani śliczną córkę. Waga 3850. Mierzy 54 cm.

Chwilę potem pokazano mi moje maleństwo z  burzą 

czarnych włosów na  główce. Dostała 10  punktów. - Jest 

zdrowa, jak przysłowiowa ryba - oznajmił odbierający już 

u mnie trzeci poród doktor Jerzy Piliszczuk - jeden z najlep-

szych położników w Słupsku.

Kasia - tak będzie miała na  imię. Kasia - wymyśliłam jej 

to piękne imię. Zwyciężyłyśmy, udało się! - Katarzyna!!!

Kasieńka w swój nowy etap życia też weszła z wielkim 

okrzykiem radości. No może się mylę, ale krzyk był na pewno.

Prawdziwie utrudzone i w wyjątkowo niebezpiecznych 

warunkach urodzone dziecko stanu wojennego dawało mi 

wielką nadzieję. Że będzie dobrze i ten koszmar za oknem – 

nie tyle ciężkiej zimy, ile wojennych pogrywek panów, z po-

wodu których wyprowadzono czołgi na  ulice - szybko  się 

zakończy.

Tatuś Kazimierz przemycił przez salowego bombonier-

kę E. Wedla z pralinkami z karteczką „Kocham was wojenne 

dziewczyny! Czekamy z Tomkiem, Wojtkiem i babcią na was 

w domu!”.

Do domu po pięciu dniach wróciłyśmy już... taksówką.

Iwona Deptuch-Dymowska, olej na płótnie
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Ostatni mówią  
w Trąbkach Wielkich

Ci, którzy się tu urodzili i mieszkali przez całe życie 

i  Ci, którzy przybyli tuż po  wojnie - Polacy i  Niemcy. 

Katolicy i  protestanci. Sąsiedzi. Razem odnajdowa-

li się w trudnej, powojennej rzeczywistości w niezwy-

kłej przestrzeni, jaką jest gmina Trąbki Wlk. leżąca 

na styku kilku kultur i regionów. 

21  lutego w  Gminnej Bibliotece Publicznej w  Trąbkach 

Wlk. odbyła się premiera trzeciego sezonu notacji historycz-

nych: „Ostatni mówią w Trąbkach Wlk.”.

Łącznie powstało już 12 części tego niezwykłego i waż-

nego społecznie cyklu. Pomysł na  „Ostatni mówią” powstał 

podczas jednej z rozmów historyka Bartosza Gondka z wój-

tem Trąbek Wlk., Błażejem Konkolem. Panowie wspólnie do-

szli do wniosku, że kończy się pokolenie, które pamięta czasy 

przedwojenne, wojenne i tuż powojenne. Wtedy postanowili 

stworzyć projekt, który uchroni ostatnie relacje tych, których 

pamięć obejmowała jeszcze pierwsze lata XX wieku.

Premiera pierwszych pięciu odcinków odbyła się 1 grud-

nia 2017  roku. Wystąpili w  nich: Agnieszka i  Helena Kinder 

z Trąbek Wlk., Gertruda Goyke z Postołowa, Rozalia Konieczna 

z Sobowidza, Jadwiga i Paweł Schützmann z Granicznej Wsi 

oraz Bronisław Marszałek z Rościszewa.

Rok później, 6  października ukazały  się kolejne cztery 

odcinki, których bohaterami byli: Władysław Gajęcki z Doma-

chowa, Mieczysława Stosio z  Mierzeszyna, Helena Gordon 

z Warcza oraz Agata Halba z Trąbek Wlk.

W tym roku powstały następne cztery opowieści. 

21 lutego w Bibliotece Publicznej W Trąbkach Wlk. pozna-

liśmy kolejnych bohaterów cyklu. Są to: Krystyna Idem z So-

bowidza, Janina Danuta Gołaszewska–Sieczko z  Kłodawy, 

Stanisław Landowski z Kłodawy, Benedykt Brandt z Gołębie-

wa Wlk. Usłyszeliśmy historie z czasów przedwojennych, wo-

jennych i powojennych. Zachowamy je w pamięci dla tych, 

którzy przyjdą po nas. W codziennych opowieściach pojawi-

ła się wielka historia i znamienite postacie – choćby wysocy 

polscy wojskowi Juliusz i Karol Rómmlowie.

Cykl notacji „Ostatni mówią w Trąbkach Wlk.” aktywnie re-

alizuje wójt Błażej Konkol oraz historycy i dziennikarze: Aneta 

Duraj, Bartosz Gondek, Marek Kozłow, Karolina Łucja Białke, 

Paulina Kucina, Maciej Michałowski.

Bartosz Gondek. Fot. Północna.TV

Krystyna Idem Danuta Gołaszewska-Sieczko

Benedykt BrandtStanisław Landowski



55

Bartosz Gondek, Marek Kozłow

Józefa Krośnicka.  
Budowanie tożsamości

Pamiętam 11 listopada 1918 roku. Pamiętam też rozbrojenie 

Niemców w moim rodzinnym mieście. Wiele przeżyłam i jestem 

szczęśliwa, że mogę być wśród was – mówiła w swoje 105 uro-

dziny Ambasador Pruszcza Gdańskiego i Honorowa Mieszkanka 

Gminy Trąbki Wielkie, Józefa Krośnicka.

Pani Józefa urodziła się 18 marca 1914 roku w Pułtusku. Pięk-

nie przeżyła cały trudny wiek XX. Dzięki fotograficznej pamięci, 

przekazała kolejnym pokoleniom jak wyglądało odzyskanie nie-

podległości, studia na przedwojennej historii na Uniwersytecie 

Warszawskim. Wojna i okupacja. Podczas wojny, w AK, prowa-

dziła tajne nauczanie. Po  upadku Powstania Warszawskiego 

skierowana do  robót przymusowych, była świadkiem prze-

marszu, w styczniu 1945 roku, kolumn „Marszu Śmierci” obozu 

Stutthof.

Po  zakończeniu działań wojennych tworzyła dla naszych 

dzieci zagubionych w  Rzeszy, polskie szkoły. Jak to  mówiła, 

„za mężem” trafiła najpierw do szkoły w Sobowidzu, a potem 

do Pruszcza Gdańskiego. Tutaj przez lata uczyła historii w szkole 

podstawowej nr 3 – pruszczańskiej „Tysiąclatce”

Jako pierwsza w  sposób naukowy zajęła  się polskością 

na  Gdańskich Wyżynach I  zaczęła budować wśród mieszkań-

ców Powiatu Gdańskiego I Pruszcza Gdańskiego lokalny patrio-

tyzm. Z pod jej ręki wyszły też niezwykle ważne, w większości 

pionierskie publikacje książkowe, których tematyka związana 

była z Pruszczem Gdańskim i Powiatem Gdańskim. Etos nauczy-

cielski i krzewienie patriotyzmu było dla niej życiową misją. 

Pamiętamy jak przy okazji Marszu Śmierci udostępniła, wy-

konane samodzielnie, zadziwiająco dobre warsztatowo, szkice 

umierających więźniarek Stutthofu, pozostawionych na pokry-

tej śniegiem drodze.

W  blasku fleszy i  z  odpowiednim przesłaniem, przekazała 

do Muzeum II Wojny Światowej pamiątki z czasów okupacji i Po-

wstania Warszawskiego.

Jeszcze w ubiegłym roku za własne pieniądze kupiła książki, 

które rozdano potem w czasie święta odzyskania niepodległości.

Prace Pani Józefy Krośnickiej zmotywowały innych hi-

storyków do  poświęcenia  się w  swoich pracach Powiatowi 

Gdańskiemu. Sprawowała nad wszystkimi tymi działaniami 

swoisty patronat. Nie  był to  patronat honorowy. Chodziliśmy 

do Pani Józefy nie tylko w uznaniu jej wielkich osiągnięć, ale tak-

że w nadziei nowych inspiracji, podpowiedzi i wskazówek. Pani 

Józefa patrzyła na te działania z całą otwartością i traktowała je 

bardzo poważnie. Jeżeli tylko pozwalało jej zdrowie, nie opusz-

czała żadnego spotkania, którego tematem miała być historia 

naszego miasta i  regionu. Widząc Panią Józefę, wchodzącą 

na  takie spotkania, wiedzieliśmy też, że  będzie brała w  nich 

aktywny udział. Jej fenomenalna pamięć, demonstrowana 

podczas takich spotkań, wprawiała nas historyków, i nie  tylko, 

w niekłamany zachwyt i nieczęsto zazdrość. Na zadawane przez 

Nią pytania, liczyły się wyłącznie pełne i na temat odpowiedzi.

Pani Józefa miała też bardzo cenną, i pomocną w pracy każ-

dego historyka, cechę. Nie  „chomikowała”. Gdy jasne stało  się 

dla niej, że  już raczej nie  będzie niczego więcej publikować, 

dzieliła się z nami nie tylko swoją ogromną wiedzą i doświad-

czeniem, ale także swoimi notatkami i cennymi materiałami. Ży-

cząc przy tym wszystkiego najlepszego oraz niepowtarzalnym 

spojrzeniem „...tylko mi tego nie zmarnujcie”!

Mimo że  przybyła na  te ziemie będąc już dalece ukształ-

towaną osobą, stała  się tych terenów symbolem, symbolem 

„tutejszości”. Wielokrotnie mówiła, że  wszyscy tu  są „skądś” 

i że to bycie „skądś” nie oznacza nie bycia u siebie. Wręcz od-

wrotnie, to pozwala w nowym miejscu stworzyć nową wartość. 

Tak, Pani Józefa rozpoczęła w naszym mieście tak ważne dzieło 

budowania tożsamości tego miejsca. A  nas wszystkich obo-

wiązkiem winno być tego dzieła kontynuowanie.

Fot. Archiwum Starostwa

wspomnienia
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Cerkiew Zaśnięcia Bogarodzicy w Andrzejówce (XIX w.) Grekokatolicka, łemkowska cerkiew św. Dymitra 
w Szczawniku (XIX w.)

Cerkiew św., św. Kosmy i Damiana w Tyliczu (XVIII w.)

Jolanta Lassak-Szymerska

Cerkwie w Bieszczadach

fotografia
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Cerkiew św. Demetriusza w Złockiem (XIX w.).  
Obecnie kościół rzymskokatolicki

Cerkiew św. Jana Ewangelisty w Muszynce (XIX w.)

Ikonostas cerkwi w Złockiem



58     styczeń – marzec 2020

Halina Goral-Rybkowska

XX-lecie chóru Kozal
We  wrześniu 1999  roku na  zebraniu Stowarzyszenia Rodzin 

Katolickich przy kościele parafialnym pw. Bł. bpa Michała Koza-

la w  Pruszczu Gd. członkowie Stowarzyszenia - Maria Dalecka 

i  Zenon Wróblewski zgłosili inicjatywę zorganizowania chóru. 

Przewodniczący Stowarzyszenia Jan Malek wraz z jednym z inicja-

torów udali się do proboszcza ks. kanonika Jerzego Pobłockiego 

z  propozycją, która została zaakceptowana. Pierwsze zapisy od-

notowano 17  listopada  . Zgłosiło się 14 osób. Rozpoczęto próby 

pod kierunkiem organisty mgr Grzegorza Borsuka. Kilka dni póź-

niej, nowy chór zaśpiewał „Pieśń do  Cecylii- patronki chórów”, 

a w wigilię 24 grudnia 1999 roku chór dał pierwszy koncert kolęd. 

Z czasem przybywało coraz więcej chętnych do śpiewania. Próby 

były bardzo intensywne, odbywały się dwa razy w tygodniu. Chór 

wykonywał pieśni w układzie 4-głosowym i liczył przez długi okres 

29 osób. Ważnym wydarzeniem było uświetnienie uroczystej kon-

sekracji kościoła, podczas której po raz pierwszy chór odśpiewał 

hymn parafii z udziałem byłej mieszkanki Pruszcza Gd., Małgorza-

ty Armanowskiej, solistki Opery Narodowej. Autorem hymnu jest 

Halina Rybkowska a muzykę skomponował prof. Krzysztof Olczak.

Chór „Kozal” brał udział w uroczystych mszach innych parafii 

oraz w mszach radiowych w Gdańsku m.in. „Dla tych, co na morzu” 

i ogólnopolskich. Członkowie chóru uczestniczyli w konsekracji bi-

skupa Ryszarda Kasyna, wyświęcania kapłanów i  jubileuszowych 

wydarzeniach jak: 25-lecie powstania NSZZ „Solidarność” z udzia-

łem prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, Vaclava Hawla i pre-

miera rządu polskiego. Największe sukcesy chór odnosił w czasie 

dyrygentury Grzegorza Borsuka, która trwała 16 lat. Po jego odej-

ściu chórem dyrygowali Barbara Osowska, Agnieszka Długołęcka 

i  Karolina Klassa – absolwentka Gdańskiej Akademii Muzycznej. 

Ważne wydarzenie miało miejsce w czerwcu 2019 roku . Chór „Ko-

zal” brał udział w koncercie dyplomowym Karoliny Klassy, u boku 

takich chórów jak Archikatedralny Chór Gdański, Chór Gdańskiego 

Uniwersytetu Medycznego i Chóru Akademii Muzycznej. Koncert 

dyplomowy odbył  się w  zabytkowym kościele o.o. Cystersów 

w Gdańsku -Oliwie. Udział w programie dyplomowym podniósł 

prestiż śpiewających upewnił społeczeństwo o potrzebie istnie-

nia amatorskich chórów, które w naszym powiecie coraz częściej 

można usłyszeć. Chór „Kozal” jest współorganizatorem Przeglądu 

Chórów „Listopadowe śpiewanie. 

Należy podkreślić rolę ks. kanonika Jerzego Pobłockiego, dzię-

ki któremu chór mógł istnieć. Ksiądz Senior Jerzy Pobłocki opieko-

wał się, finansował działalność i promował chór.

Ostatnio odeszło od  nas siedmioro niezastąpionych koleża-

nek i kolegów, którzy powiększyli anielskie chóry … 

Nieustannie szukamy osób kochających śpiew, który nie tyl-

ko sprawia radość, ale  pozytywnie wpływa na  organizm. Śpiew 

chroni naszą pojemność płuc, dba o prawidłową inhalację i prace 

naszego serca. Ale  przede wszystkim przynosi radość śpiewają-

cym i słuchaczom. Próby chóru odbywają się w środy o godzinie 

18 w  salce domu Katechetycznego przy kościele na  ulicy Elizy 

Orzeszkowej. Namawiamy chętnych do  przyjścia. Zapewniamy 

sympatyczną rodzinną atmosferę i  radość ze  śpiewania. Chór 

prowadzi profesjonalistka, dyplomowana dyrygentka, prywatnie 

urocza, młoda Karolina Klassa. Zapraszamy!

Chór „Kozal” podczas XVI Przeglądu Chórów Powiatu Gdańskiego „Listopadowe Śpiewanie”, fot. Piotr Ołowski
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Fot. Piotr Ołowski

XVI Przegląd Chórów  
Powiatu Gdańskiego  
„Listopadowe śpiewanie” 2019
W przeglądzie wzięły udział: Chór „Perła Maryi” przy parafii MBNP w Pruszczu Gd., dyr. Maria Walczyk. Chór parafialny „Głoś imię 

Pana” przy parafii MBNP w Gdańsku-Brentowie, dyr. Ksenia Sauchanka. Kaszubski regionalny chór „Morzanie” z Dębogórza, dyr. 

Paweł Nodzak. Chór Gdańskiej Archikatedry Oliwskiej, dyr. Jerzy Szarafiński. Męskie Towarzystwo Śpiewacze „Gryf” Gminy Trąbki 

Wlk., dyr. Marek Rogalski. Chór „Soli Deo” z Rotmanki, dyr. Waldemar Bączyk. Kaszubski Zespół „Raduńskie Tony”, dyr. Lucyna Lu-

botzka. Chór „Adoremus” ze Straszyna, dyr. Anna Ścibisz-Osińska. Chór parafialny „Kozal” przy parafii  Bł. Michała Kozala i Jerzego 

Popiełuszki w Pruszczu Gd., dyr. Karolina Klassa.

Podczas przeglądu, 20-lecie powstania i artystycznej pracy, obchodził chór „Kozal” przy parafii  Bł. Michała Kozala i Jerzego Po-

piełuszki w Pruszczu Gd.
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XX–lecie powiatu gdańskiego
29  listopada 2019  roku powiat gdański świętował swoje 

20-lecie. Jak to się zaczęło?

5 czerwca 1998 r. Sejm przyjął ustawę o samorządzie po-

wiatowym. Na jej podstawie powołano do życia powiaty. Akt 

założycielski wręczono pierwszemu staroście powiatu gdań-

skiego Bogdanowi Dombrowskiemu w  dniu 23  listopa-

da 1998 r. na Zamku Królewskim w Warszawie. Przez te 20 lat 

wiele się zmieniło. Powiat gdański jest dzisiaj jednym z najbar-

dziej atrakcyjnych pod  względem inwestycyjnym obszarem 

w  województwie pomorskim, a  także miejscem niezwykłym 

pod względem walorów turystycznych; to właśnie tu łączą się 

w  jedno trzy wielkie krainy geograficzne: Kaszuby, Kociewie 

i  Żuławy. Bogactwo przyrodnicze i  kulturowe, w  tym liczne 

szlaki turystyczne, które sprawiają, że  jest idealnym miejscem 

do wypoczynku.

W  trakcie uroczystych obchodów XX-lecia zostały wrę-

czone medale „Za Zasługi dla Powiatu Gdańskiego”. Intencją 

tego wyróżnienia jest uhonorowanie osób lub instytucji, któ-

re przez szczególne osiągnięcia w  życiu zawodowym, spo-

łecznym, kulturalnym, sportowym lub gospodarczym i dzięki 

zaangażowaniu, wytrwałości, dążeniu do celu i innowacyjności 

w wyjątkowy sposób przyczyniają się do coraz szybszego roz-

woju naszego powiatu.

Rada Powiatu Gdańskiego postanowiła uhonorować wie-

loletnich obecnych i byłych pracowników Starostwa Powiato-

wego. Wśród wyróżnionych są: Elżbieta Domaros skarbnik, 

Jerzy Świs naczelnik wydziału infrastruktury, Andrzej Szy-
mański i Krzysztof Regliński, byli sekretarze.

Starostwo Powiatowe ściśle współpracuje z  różnymi in-

stytucjami. Doceniając zaangażowanie w  jak najlepsze wyko-

nywanie zadań uhonorowano następujące osoby: Rolanda 
Budnika dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, Waldema-
ra Dowgierta dyrektora Domu Pomocy Społecznej w  Za-

skoczynie, Stanisława Dziemińskiego z  Powiatowej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej w  Pruszczu Gd., Beatę Kowal-
czyk dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

i Mariusza Stankiewicza powiatowego inspektora nadzoru 

budowlanego.

Wszyscy pamiętamy stan gospodarki sprzed dwudziestu 

lat. Dziś powiat gdański jest liderem gospodarczym na mapie 

Wystąpił zespół „Galaktyka V” z Białorusi, rejonu grodzieńskiego, 
partnerskiego dla powiatu gdańskiego

Od prawej: Bogdan Dombrowski – były starosta, przewodniczący 
Rady Powiatu, Stefan Skonieczny – obecny starosta, Andrzej 

Pastuszek – wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Medal odbiera Elżbieta Domaros skarbnik Starostwa

Medale odbierają Aleksandra, Zenon i Bartosz Ziaja
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północnej Polski. Zawdzięczamy to naszym przedsiębiorcom, 

którzy dbają o rozwój gospodarczy, tworzą miejsca pracy i  je 

zapewniają. Firma „Ziaja” działająca na  rynku ponad 30  lat 

stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych znaków firmo-

wych w  Polsce, zaś przedsiębiorca Zbigniew Nowak poza 

prowadzeniem na  terenie powiatu działalności gospodarczej 

postanowił zrealizować jedną z  najważniejszych inwestycji 

w Gdańsku: zabudowę Wyspy Spichrzów.

Uhonorowano osoby, które swoim zaangażowaniem, 

jak najlepszym wykonywaniem swoich obowiązków, bardzo 

dobrą, rzetelną pracą przyczyniały  się do  rozwoju naszego 

powiatu. Medal otrzymali: Maria Szturo z Trąbek Wlk. będą-

ca położną, Alicja Ścierzyńska będąca dyrektorem szkoły 

podstawowej nr 3 w Pruszczu Gd., Bogusław Zarecki lekarz 

chirurg w Pruszczu Gd.

Wyróżniono też radnych, którzy przez wiele kadencji wy-

pełniając różne funkcje tworzyli podwaliny naszej powiato-

wej samorządności. To osoby, które swoim zaangażowaniem, 

współpracą z  gminami, podejmowaniem inicjatyw przyczy-

niali  się do  rozwoju powiatu i  wpływały na  poprawę jakości 

funkcjonowania samorządu. Medal otrzymali: Dorota Bąk, 
Barbara Biedrzycka, Anna Burzymska, Marian Cichon, 

Kazimierz Kloka, Andrzej Pastuszek, Zygmunt Rzaniec-
ki, Ryszard Świlski.

Honorowym medalem wyróżniono również przedstawi-

cieli jednostek samorządu terytorialnego - obecnych i już eme-

rytowanych włodarzy gminnych. Dzięki ich zaangażowaniu 

i realizowanym inwestycjom powiat zmienił się nie do pozna-

nia. Medal otrzymali: Janusz Goliński wójt Gminy Cedry Wlk., 

Leszek Grombala wójt Gminy Kolbudy, Magdalena Koło-
dziejczak wójt gminy Pruszcz Gd., Janusz Wróbel burmistrz 

miasta Pruszcz Gd.

Na co dzień najbliżej naszych mieszkańców w miejscowo-

ściach, o których czasem nikt z nas nawet nie słyszał, swoją pra-

cę wykonują sołtysi. To oni pierwsi dowiadują się o bolączkach 

i problemach zwykłych ludzi. Medale otrzymali: Antoni Ciu-
nowicz sołtys Koźlin, Janusz Kalinowski sołtys Huty Dolnej, 

Lech Mikla sołtys Jankowa Gdańskiego, Wiesław Zbroiński 
sołtys Mokrego Dworu.

Przedstawiciele powiatowych służb mundurowych sto-

ją na czele instytucji, które 24 godziny na dobę przez 365 dni 

w roku dbają o bezpieczeństwo nas wszystkich i porządek pu-

bliczny na terenie powiatu. Wyróżnienie otrzymali: st. bryg. Da-
riusz Śmiechowski z Państwowej Straży Pożarnej i inspektor 

Radosław Pietrzak komendant powiatowy Policji.

Medale „Za Zasługi dla Powiatu Gdańskiego” Medal odbiera Janusz Goliński wójt gminy Cedry Wlk.

Zdjęcie uczestników uroczystości XX-lecia powiatu gdańskiego
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POEZJA
Tadeusz Karmazyn „Pasażer codzienności”, wyd. AGNI, Pruszcz Gd. 2020

PROZA
Antologia „Wszystkie barwy roku”, (w niej opowiadanie Anny Klejzerowicz „Przeklęty”) wyd. REPLIKA, Poznań 2018 
Anna Klejzerowicz „List z powstania”, wyd. II, wyd. REPLIKA, Poznań 2018
Anna Klejzerowicz „Medalion z bursztynem”, wyd. FILIA, Poznań 2015 

Edward Sitek –  ur.  6  listopada  1940 r.  w  Popielowie, zm.  24  grudnia  2002 r.  w  Gdańsku. Rzeźbiarz, pedagog. 
W 1960 r. ukończył Państwowe Liceum Technik Plastycznych w Zakopanem.  W 1965 r. uzyskał dyplom w pracowni 
prof.  Alfreda Wiśniewskiego  w  Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie: Akademia Sztuk Pięk-
nych) w Gdańsku. Od 1990 r. był profesorem na gdańskiej uczelni, w której prowadził Pracownię Rzeźby i kierował 
Katedrą Rzeźby i Rysunku. W latach 1987–1990 był prorektorem uczelni, a od roku 1996 do 1999 dziekanem Wy-
działu Rzeźby. Na uczelni pracował w latach 1966–2002. Do uczniów Edwarda Sitka należą m.in. Katarzyna Józefo-
wicz, Małgorzata Kręcka-Rozenkranz, Ryszard Litwiniuk, Grażyna Tomaszewska-Sobko, Małgorzata Rosińska, Pa-
weł Rybczyński, Wojciech Sęczawa, Zbigniew Wąsiel. 

Gabriela Szubstarska - z zawodu nauczycielka, urodziła się i mieszka w Gdańsku. Poetka, animatorka kultury. 
Autorka jedenastu tomów poetyckich. Współautorka wydań książkowych czterech międzynarodowych progra-
mów poetyckich pod red. Małgorzaty Płoszewskiej. Pomysłodawczyni i  reżyser montaży słowno- muzycznych. 
Publikowała w kilkudziesięciu polskich antologiach, prasie, pismach literackich, almanachach oraz w kilkunastu 
niemieckich antologiach haiku, a także w antologiach Europejskiego Zrzeszenia Autorów „Koga”. Redaktor pię-
ciu antologii Gdańskiego Klubu Poetów. Laureatka konkursów poetyckich. W 2014 jej tom „Jednostronnie” został 
najlepszą książką poetycką na Targach Książki Kaszubskiej i Pomorskiej „Costerina”, a w 2016 r. najlepsze były jej 
„Zamglenia”. Przekładana na: języki - niemiecki, angielski, francuski, szwedzki.

Organizuje i prowadzi w Trójmieście spotkania literackie. Bywa członkiem jury konkursów poetyckich m.in. Kon-
kursów im. Aleksandra Klimiuka w Straszynie.

Jest członkiem: Stowarzyszenia Autorów Polskich, Międzynarodowej Grupy Poetyckiej QuadArt, Gdańskiego Klu-
bu Poetów- gdzie pełni funkcję prezesa.

Anna Klejzerowicz – pisarka, publicystka, fotograf, redaktor. Gdańszczanka. Autorka wielu powieści kryminalnych 
i obyczajowych oraz opowiadań grozy. Wcześniej przez wiele lat współpracowała z teatrem Atelier im. Agnieszki 
Osieckiej w Sopocie, jako fotograf i redaktor publikacji teatralnych, pisała oraz fotografowała dla prasy, redagowa-
ła książki. Z wykształcenia mgr resocjalizacji, prywatnie kociara, miłośniczka gór, książek, sztuki - a w szczególności 
drzeworytu japońskiego ukiyo-e – oraz historii i zabytków swojego regionu.

książki nadesłane

noty o autorach
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książki nadesłane
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