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Drodzy Czytelnicy
Witam Was serdecznie na łamach 1(25) 2022 r. numeru kwartalnika „Neony-Tożsamość”. 

Pandemia trwa. Trwa wojna w Ukrainie… Przeżywamy trudne czasy… 
Jesteśmy solidarni z Ukrainą!
W tym numerze kwartalnika polecam m.in. szersze prezentacje: poezji Jerzego 

Fryckowskiego z tomiku „Dokonało się”, malarstwo Oleny Ulyanovej, Vasyla Netsko i Daniela 
Kufla, fotografię Bogdana Grotha i Wiesława Jezierewskiego oraz rzeźby ceramiczne Danuty 
Kraszewskiej. Możemy także przeczytać fragmenty powieści Anny Klejzerowicz „Skarb 
czarownicy”. W numerze dużo malarstwa, grafiki i poezji. Witam serdecznie debiutujących 
na naszych łamach: Dariusza Piaska – historia, Zbigniewa Trzebiatowskiego – poezja i Ilonę 
Roszak – malarstwo. W części historycznej Dariusz Dolatowski pisze o Esperze de Conne – 
zarządcy majątku w Gołębiewku, a Tomasz Jagielski o strzelaninie na dworcu w Pszczółkach 
w 1920 r. Cezary Koziara tym razem prezentuje zespół „Wnuki Dinozaurów” związany niegdyś 
z GOK w Łęgowie. Dziękuję wszystkim wspierającym Neony w tym trudnym czasie. Życzę 
Państwu miłej lektury.

Roman Ciesielski

Małgorzata Mikos
wyobraź sobie…

zaśpiewam ci kołysankę
zagłuszy odgłosy bomb
zagłuszy odgłosy kul przelatujących tuż obok
ułóż się na kocu i zamknij oczy
wyobraź sobie słońce i drzewa i śpiewające ptaki
usłysz śmiech zamiast krzyków
twoje łzy niech będą kroplami letniego deszczu
wiem, że się boisz
czuję jak drżysz
nie bój się ten zły czas się skończy
kurz opadnie umilknie huk
świat znów będzie dobrym miejscem
przeżyjesz

Fot. Wiesław Jezierewski 
„Wiosna na torach w Straszynie”
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malarstwo

Eliza Piechnik „Matka Ukraina” technika mieszana na płótnie, olej, akryl, marker

Vasyl Netsko „Na celowniku”, olej na płótnie
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poezja

2. 
Bierze krzyż na swoje ramiona

Matka powołana aktem wojewody
zostawia rodzinę i idzie na dyżur
plecy jej jak Grabarka
tylu przestaje chuchać w smartfony

Już od izby przyjęć zbiera krzyże krzyżyki
fatimskie watykańskie wszystkie na dobrą 
ostatnią drogę
znaki jakie chcemy po sobie zostawić
złote srebrne i drewniane
bo może po drodze ktoś zapyta 
Quo vadis

Córkę zdającą tego roku maturę
informuje gdzie przechowuje 
szczęśliwą czerwoną podwiązkę
i stare ściągi z pozytywizmu pisane jeszcze ręką babci

Potem idzie do pacjenta podłączonego do ekmo
i traci łączność ze światem zewnętrznym

Na ściennym zegarze odlicza minuty
kiedy będzie mogła zdjąć skafander
wysikać się i zjeść bułkę 
którą córką zapomniała zabrać
idąc na egzamin dorosłości

3. 
Pierwszy upadek pod krzyżem

Po raz pierwszy upadł gdy wychodził z karetki
po prostu wymknął im się z rąk
po czternastu godzinach czekania
na realizację składek z całego życia

Jest zaszczany
pielucha pęka w szwach
śmierdzi 
zna ten zapach bo dwa tygodnie temu
przywiózł ojca który powstrzymywał mocz
aż do ostatnich wiadomości TVP

4. 
Spotyka swoją matkę

Odeszła w tym samym szpitalu
musiał gdzieś tu pozostać jej ślad
przecież jako sprzątaczka przejechała wszystkie oddziały
wypolerowała płytki PCV linoleum i lentex
walczyła z kurzem wiszącym na lampach
ułożonych w układ słoneczny

W grudniu siedemdziesiątego roku bała się bardzo
ale oddała krew i powiadamiała rodziny
gdzie i kiedy będą chować 

Później w gabinecie ordynatora zmywała filiżanki
podkradała niedopalone ziarna kawy
i wyrzucała prezerwatywy

Tam po raz pierwszy posmakowała pomarańczy

Jerzy Fryckowski 
Dokonało się, cz. 1

1. 
Na śmierć skazany

Właśnie zajechała karetka z kosmitami
sąsiedzi tłumnie zapełnili trawniki
wypielęgnowane własnym potem
już nie muszą wróżyć z fusów ani losować zapałek
zwycięzcę wywożą na rozkładanych noszach
rodzina zostanie skazana na kwarantannę
i nie będzie miał kto wyprowadzić psa

Policja najpierw obezwładni babcię Kasię
a potem obieca przywiezienie zakupów
w akcie łaski pozwoli nawet na piwo bezalkoholowe

Co 24 godziny będzie sprawdzać
czy nikt się nie wymknął na cmentarz
zapalić znicze na grobach rodziców

Zygmunt Bukowski „Krzyż Trójca Święta”, rzeźba figuralna (fragment). 
Fot. Roman Ciesielski 
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5. 
Szymon pomaga dźwigać

Nie dotykaj mnie będziesz nieczysty
moja krew nie da ci rozgrzeszenia
za przejechanego psa
za uderzenie żony w chwili gniewu
co gorsze mogę wejść do twojego domu
i uczynić go miejscem zarazy
a synowie dopiero po pierwszym sakramencie

Zamiast wyjść im na spotkanie
oddajesz się posłudze być może ostatniej
poprzez mój krzyż nie nauczę cię kochać
widzieć motyla i słyszeć ptaka
moja utrata oddechu to opowieść o nas
naszych pragnieniach i upokorzeniu
gdyby nie ty doświadczyłbym pustki
brzydzę się własnym ubóstwem i cierpieniem
a ty ostatni raz myjesz mnie i czytasz wiadomości od rodziny

Odchodząc
potykasz się przy drzwiach
o własną świętość

Wybrałeś

6. 
Weronika ociera twarz

Siostro
bądź Weroniką otrzyj moją twarz z kurzu
który nie pozwala oddychać
chociaż na moment przywróć jej czystość budzących się łąk
i podwórek skaleczonych trzepakiem

Otulona bezdechem tych którzy odeszli przed chwilą
ukrywasz za plecami opłatek
którym nie zdążyłaś się przełamać 
z odwróconymi plecami do sufitu
bo taka pozycja miała zwiększyć szanse wszystkich skazańców
którzy staną za chwilę 
przed pełnym godności obliczem Ojca

Pamiętasz?
miałaś przynieść chustę i uwiecznić moje odbicie
gdy po raz ostatni próbowałem łączyć się z rodziną
tak sobie wyobrażałaś śmierć o której mówiono na seminarium?

Czy jestem więźniem swojej małej wiary?
Czy teraz w pieluchomajtkach jestem na Jego podobieństwo?

7. 
Drugi upadek pod krzyżem

Drugi raz upadłem w toalecie
bo łatwo się zachwiać w dniu trzynastym
w ustach odłamek moczu
tych którzy walczyli wcześniej
i obejmowali najbliższych przez folię
bo ktoś wpadł na tak znakomity pomysł
że kwas foliowy przewodzi uczucia i poprawia cerę
przed ostatnim selfie dla rodziny

Ci którzy nie byli niewolnikami respiratorów
zbiegli się wokół z ciekawością
jedni próbowali szydzić
inni szarpiąc za piżamę podnosili z kolan
mokrych i pokaleczonych 
od wspomnień Medjugorie i Fatimy

Razem ze mną podnieśli się wszyscy
i wrócili do talerza z jajkiem na twardo
do ostatniej kanapki z margaryną

I Ty Panie to widziałeś
nie będę się upominał o grzmoty
pozwól tylko
by dotarł tu tlen

8. 
Spotyka płaczące kobiety

Młode praktykantki
jeszcze bez pierwszej krwi na rękach
sztywne w szeregu jak ich pierwsze fartuchy
jest ich po obu stronach drogi
tyle co ziarna na polach które zasiejemy
ostatnim krzykiem 

Płacz nie przekona sanhedrynu ani zbrojnych Rzymian
dla nich ból matki znaczy tyle co kropla deszczu
ale kropla drąży
nawilża usta spragnionego
pozwala fasoli umacniać się w strąki
i opierać burzy piaskowej

Wasze łzy zamiast zmiękczać rzemienie sandałów 
wszechwiedzącego konsylium
spijają ból z moich płuc
i powoli odbierają świadomość

Sól nie oczyszcza
żre do kości do ostatniego oddechu
i tego odwiecznego wskazania
kto pierwszy skaleczył baranka w ofierze

A mógł to być syn każdego z nas
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Olena Ulyanova
Opowieści Wydm Południowych  
batik

malarstwo
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Vasyl Netsko
Magiczna ziemia
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proza

Anna Klejzerowicz
Skarb czarownicy 
fragmenty

Marzec 1945. 
Pod Gdańskiem. 

Noc nadeszła zimna, ciemna. Nad lasami, polami, wioskami, 

zawisła cisza – otuliła je grubą warstwą niczym śnieg, który już 

stopniał. Nie była miłosierna, lecz złowroga, pełna lęków i ocze-

kiwania. Domostw nie było widać, w żadnym oknie nie paliła się 

nawet świeca, niektóre opuszczono już wcześniej. Trochę wiało. 

Z lasów dobiegał głuchy szum, jakby tylko drzewa żyły, czuwały, 

ostrzegając przed czymś strasznym ludzi i zwierzynę. Lecz nie był 

to jedyny dźwięk, jaki dało się słyszeć, gdy ktoś już odważył się 

wyjść z zabarykadowanej chałupy w ciemność: z oddali zbliża-

ły się odgłosy nadciągającego frontu. Nawet noc nie była od nich 

wolna… 

Nagle w  te monotonne pomruki wdarł  się warkot silników. 

Z  początku ledwie słyszalny, wraz z  upływem kolejnych minut 

coraz głośniejszy, coraz wyraźniejszy. Dobiegał od strony miasta. 

Później ucichł gdzieś na wysokości linii lasu, rozdzielonego wstę-

gą szosy, i  znów jedynie szmer wiatru hulającego w  gałęziach 

drzew zakłócał pozorny spokój natury. 

Konwój jedzie – pomyślał chłopiec, którego ciekawość wygna-

ła z checzy. Pewnikiem Niemcy znów uciekają i za wsią zatrzyma-

li się na popas. Z pierwszym brzaskiem pojadą dalej. Nie wiedział, 

czy powinien bać się bardziej szkopów czy ruskich. Ociec z mat-

ką też nie wiedzieli, mawiali jednak, że co ma być, to będzie. Byle 

ostać się na ojcowiźnie. To ich największy, jedyny skarb: ta ziemia. 

Tyle już przetrwali, tera niech Pan Bóg kule nosi. 

Spokój nie na długo jednak zagościł. Już po chwili ponownie 

dał się słyszeć warkot, jakby pojedynczy, za to bliski. Coraz bliższy. 

Chłopak rozpoznał ten odgłos. Wojskowa ciężarówka wjechała 

w leśną drogę, wąski gruntowy trakt prowadzący do ich osady. 

Ciekawe, że  tylko jedna. Jedno auto. Na szosie było ich więcej. 

Nie miał jednak czasu na rozmyślania, gdyż zaraz potem – nie-

daleko – rozpętało się piekło: rozrywające ciemność błyski świa-

teł, latarek, nawoływania, przekleństwa po niemiecku, trzaskanie 

drzwiami. Znowu warkot silnika, tym razem oddalający się dość 

szybko w kierunku pobliskiego lasu. I ponownie cisza, trwająca 

dość długo, na tyle długo, że – przemarznięty – już chciał wracać 

do chaty, uznając, że przedstawienie zakończone. Wówczas, spo-

między gęstwiny drzew, jego uszu dobiegła krótka seria z karabi-

nu. Nic więcej. Nie było krzyków, lamentów. Tylko cisza. 

Warkot na drodze. 

Cisza… 

Cisza. 

Noc nadal była głucha, do świtu jeszcze daleko. Chłopiec ci-

chcem wślizgnął się z powrotem do izby. Z ociąganiem, ale lepiej 

wracać, zanim tatko się zbudzi. 

Na szczęście ojciec głośno chrapał. Wszyscy mocno spali. Tyl-

ko jego stale nosiło. Trzeba będzie milczeć, udawać. Nikomu nic 

nie powie. Nie zdradzi, co usłyszał, bo wtedy musiałby wyznać, 

że wychodził po nocy z chałupy, choć tego w żadnym wypadku 

nie wolno mu było robić, nawet za potrzebą. 

A  może lepiej powiedzieć? Może choć mamulce? Albo 

kamrôtom zza płota? 

O jednym nie miał pojęcia: że nie on jeden w wiosce czuwał 

tej nocy. Ktoś jeszcze nie spał, ktoś – prócz niego – wiedział… 

/…/ 

Rano, jak zwykle, miałam niewielu pacjentów. Przybywa ich 

po  południu i  wieczorem, kiedy po  raz drugi na  kilka godzin 

otwieram gabinet. Kocham swoją pracę, choć czasem bywa 

trudna emocjonalnie. Szczególnie tutaj, na miejscu, gdzie więk-

szość tych czworonogów oraz ich opiekunów znam od  uro-

dzenia. W przychodni, w której jestem zatrudniona na godziny, 

jest mi o  wiele łatwiej. Bardziej anonimowo. U  siebie praktycz-

nie przez całą dobę siedzę w pracy, pod  telefonem, nieważne: 

świątek, piątek czy niedziela. Gdy długo mnie nie  ma, opiekę 

nad Marynią przejmuje Damian albo Ada z  Michałem. Czasem 

Babcia Od Jajek, wspólnie z siostrzenicą, która wprowadziła się, 

by pomagać starej kobiecie w gospodarstwie. Dyżuruję również 

nocami. Nie raz zdarzało mi się biec na wezwanie. Zwykle proszę 

wtedy Adę, która i tak sypia niewiele, żeby przyszła czuwać nad 

małą. Nie  chcę, żeby Marynia  się przestraszyła, zbudziwszy  się 

sama pośród nocy. Muszę być dostępna zawsze, gdy zwierzak 

cierpi i  potrzebuje natychmiastowej pomocy. Czasem nawet – 

i to są te najtrudniejsze chwile – by pomóc mu przejść spokojnie 
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przez Tęczowy Most. Zdarza się, że ratuję życie bezinteresownie, 

nie pobieram opłaty w sytuacji, kiedy komuś się nie przelewa. Lu-

dzie przynoszą mi w zamian świeże jajka czy mleko albo pęczek 

szczypiorku z ogródka. Tak to wygląda na wsi.

Zazwyczaj rozpoznaję z  twarzy wszystkich właścicieli moich 

pacjentów, tym razem jednak było inaczej. Kiedy, żegnając ostat-

niego przed przerwą obiadową, zajrzałam do poczekalni, siedział 

tam tylko jakiś obcy facet: szpakowaty, opalony, ponury i  z  su-

miastym wąsem. Bez psa czy kota. 

– Pan do mnie? – Zerknęłam na zegar: dochodziła piętnasta. 

Wtedy zamykam gabinet, by otworzyć go ponownie dopiero 

o osiemnastej. – W czym mogę pomóc? 

Gość podniósł  się z  krzesła, mierząc mnie nieprzyjaznym 

spojrzeniem. 

– Tak, ja do szanownej pani – odparł. – Nazywam się Kowal. 

Mateusz Kowal. Jestem leśniczym. 

– Naprawdę? – zdziwiłam się. – Zdawało mi się, że znam na-

szego leśniczego…

Leśniczego pamiętałam od  dziecka. Był cudownym człowie-

kiem, zawsze nas chronił i częstował landrynkami. 

– Jestem tu od niedawna – oznajmił tymczasem mężczyzna. 

– Stary Kranc miesiąc temu odszedł na emeryturę. Do tej pory 

pracowałem jako podleśniczy w  sąsiednim leśnictwie, więc 

może mnie pani nie rozpoznawać. Ale za to ja panią doskonale 

kojarzę… 

Zesztywniałam. W  połączeniu z  nieokreślonym grymasem 

oraz lodowatym spojrzeniem stalowoszarych oczu, intensywnie 

we mnie wpatrzonych, zabrzmiało to dziwnie groźnie. Prawie jak 

pogróżka. 

– Gabinet już nieczynny. Jeśli przyszedł pan w sprawie lecze-

nia zwierzęcia, to zapraszam od szóstej – odparłam, odwracając 

się, by wejść z powrotem do pokoju przyjęć. 

Kowal jednak był szybszy; zanim zdążyłam złapać za klamkę, 

przytrzymał skrzydło drzwi, udaremniając mi ruch. 

– Przyszedłem w  sprawie pani córki – oznajmił butnie, 

nie  odrywając ode mnie szyderczego wzroku. – Wraz z  bandą 

innych młodocianych chuliganów została ostatnio przyłapana 

przez straż leśną. 

– Co takiego? 

Teraz już dosłownie osłupiałam. Nie wiedziałam, co robić. Jak 

na  złość nie  było żadnego spóźnionego klienta, byłam sama 

z agresywnym dziadem, który nie przebierał w słowach i niemal 

ostentacyjnie chciał wywołać we  mnie strach. Nie  jestem stra-

chliwa. Czasem tylko  się obawiam, że  kiedy dostanę ataku fu-

rii, mogę zaatakować. I  co  będzie, kiedy na  przykład wydrapię 

mu oczy? Słowo przeciwko słowu. Pójdę siedzieć, bo  sukinsyn 

należy do  służb państwowych, a  ja jestem tylko prywatnym 

weterynarzem? 

– Nie  zaprosi mnie pani do  gabinetu? – zapytał z  kpiącym 

uśmieszkiem. Jego obwisłe wąsy przypominały mi gile z nosa. – 

Tutaj ktoś może wejść i nam przeszkodzić… – zawiesił znacząco 

głos. 

Marzenie ściętej głowy, pomyślałam. Głośno natomiast 

powiedziałam: 

– Już zamknięte. Poza tym do gabinetu zapraszam tylko pa-

cjentów. Z pana jakiego gatunku zwierzę? 

Facet poczerwieniał. 

– Nie chciałaby pani, żeby ktoś z  sąsiadów usłyszał, co mam 

do powiedzenia na temat pani córuni! – wycharczał wściekle. 

– Mam doskonałe relacje z sąsiadami – odparłam. – Proszę się 

nie obawiać i powiedzieć wreszcie, o co panu chodzi. 

Przez chwilę mierzyliśmy się wzajemnie wzrokiem, w końcu le-

śniczy usiadł z powrotem na krześle, oczekując pewnie, że pójdę 

w jego ślady. Stałam jednak dalej, blokując wejście do gabinetu. 

– Hmmm… – chrząknął i  znowu zamilkł, zerkając na  mnie 

wrogo spode łba. 

– Więc? Z  jakiego powodu straż leśna ściga siedmioletnie 

dziewczynki? 

– Pani córka mówiła, że ma osiem lat! – podchwycił z tryum-

fem, jakby przyłapał mnie na kłamstwie. 

Roześmiałam się. 

– To  rzeczywiście robi różnicę – zakpiłam. – Córka kończy 

osiem lat w styczniu. Póki co wciąż ma siedem. Więc? Co takiego 

nabroiła?

– To  nie  są żarty, szanowna pani! Banda dzieciaków z  tej 

wsi biega samopas po  lesie, płoszy zwierzynę, bezcześci… 

hmmm… niszczy budowle leśne, przeszkadza w polowaniach. 

A  pani córka jest wyjątkowo pyskata! I  dyryguje tą zgrają chu-

liganów! Chyba nie  muszę dodawać, że  ci smarkacze również 

siebie narażają na niebezpieczeństwo, bo któryś myśliwy może 

ich wziąć za zwierzynę… 

Na pozór spokojnie obserwowałam, z jakim trudem przycho-

dzi mu wyartykułowanie tych idiotycznych zarzutów. Facet ewi-

dentnie sam jest myśliwym, pomyślałam. A przynajmniej z nimi 

trzyma. Być może ze  strachu, a  może za korzyści materialne. 

A  niech go szlag! Szczerze żałowałam, że  nie  mogę nagrać tej 

rozmowy. Niestety komórkę zostawiłam w gabinecie na biurku. 

– Czy pan zwariował, panie Kowal? Myśliwy pomyli dziecko 

z  jeleniem? Chyba po  pijanemu? Dlaczego straż leśna tym  się 

nie zainteresuje ? Pozwalacie, by w waszych lasach grasowali pi-

jani faceci ze strzelbami? Poza tym teren polowań powinien być 

zamknięty i  odpowiednio oznakowany, a  myśliwskie imprezy 

zapowiedziane z wyprzedzeniem. Ten las mieszkańcy od zawsze 

traktowali jak park, miejsce spacerów i  relaksu. Teraz mają go 

przejąć miłośnicy strzelania? W takim razie proszę się nie dziwić, 

że  nasze dzieci płoszą zwierzynę. Dzieciaki kochają zwierzęta. 
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Pan jest leśnikiem, ale to nie jest pana prywatny folwark. Ani tym 

bardziej myśliwych. A jakież to „budowle” dzieci bezczeszczą? My-

śliwskie ambony? Nie myli ich pan przypadkiem z kościelnymi? 

Szlag mnie trafił i może trochę przegięłam. Wiedziałam, że pra-

wo – choć to słowo pasuje tutaj jak pięść do nosa – stoi po jego 

stronie. 

Kowal podniósł się z miejsca, prostując plecy i wypinając klatę, 

bym poczuła, jak nade mną góruje.

– Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni – odparł nadęty. – Mało-

letni nie powinni szwendać się po lesie bez opieki. Więc jeśli coś 

im się przydarzy, na przykład pani córce… 

– Pan mi grozi? 

– Ostrzegam panią. Jak jeszcze raz złapiemy smarkaczy włó-

czących się po lesie, sprawa inaczej się zakończy. Proszę trzymać 

dzieciaka przy sobie. I to samo przekazać sąsiadom. Żegnam.

Wyszedł, zostawiając otwarte drzwi. 

Zamknęłam je za nim i od razu przekręciłam klucz. Wróciłam 

do gabinetu, by zabrać swoje rzeczy. Szybko zadzwoniłam jesz-

cze do  Damiana, upewniając się, że  Marynka rzeczywiście jest 

z nim. Kawy napiję się już w domu. Albo nie, raczej pójdę od razu 

do Ady, przynajmniej się wygadam. Wolałam w tamtym momen-

cie nie być sama. Przyznaję, z emocji trzęsły mi się ręce. Nie wiem 

tylko czy bardziej z nerwów, czy z furii… 

/…/ 

W naszych Urokach jest tylko jedna uliczka, a do parkingu przy 

pętli autobusowej nie można dojść inną drogą. Chyba że lasem 

od strony chatki Baby Jagi, ale to raczej zły pomysł. Przedziera-

nie się przez zupełnie dziki, nieuczęszczany, zarośnięty skarlałymi 

sosnami oraz zwartą kolonią zeschniętych i kolczastych krzewów 

teren, wiązałoby  się z  co  najmniej z  półgodzinnym brnięciem 

w pozycji pochylonej, a do celu doszłabym brudna i podrapana. 

Dobrze o tym wiedziałam, pamiętałam z dzieciństwa ten kawa-

łek lasu: to właśnie tam ukrywałam się po śmierci rodzonej matki, 

to tam znalazł mnie swego czasu Michał – razem ze Ślicznotką, 

mądrą kotką sąsiadów. 

Poszłam więc ulicą, choć nie  chciałam zostać zauważona, 

szczególnie przez córkę. Michałowi zresztą też byłoby przykro, 

że mówię co innego, a co innego robię. Udało mi się jednak ja-

koś przemknąć, nie zwracając na siebie niczyjej uwagi. Być może 

dlatego, że  uliczka była pusta, pewnie wszyscy zainteresowani 

już dawno dotarli na miejsce. 

Rzeczywiście na  to  wyglądało, na  parkingu, oprócz aut poli-

cyjnych, kłębił  się pokaźny tłum gapiów, dostrzegłam nawet 

dwa wozy transmisyjne. Wejście na drogę prowadzącą w las zo-

stało odgrodzone taśmą policyjną, przy której stał mundurowy, 

obojętnym wzrokiem kwitując dociekliwe pytania ciekawskich. 

Nikt nie  zareagował na  mój widok, ludzie byli tak zaaferowani, 

że nie odpowiadali nawet na pozdrowienia. Z wyjątkiem jednej 

osoby. 

– A ty co tu robisz? – zwrócił się do mnie bez powitania mój 

eksmąż, zerkając znacząco na aparat, który dyndał mi przy boku. 

Jego wisiał na szyi, mimo że od ponad roku nie pracował w me-

diach, a jedynie bez większych efektów próbował sił jako wolny 

strzelec. Zresztą z marnym skutkiem. – Przyszłaś bezinteresownie 

napawać się ludzką tragedią, czy interesownie opisać ją na swo-

im blogu? 

– Wiesz co, Damian? – Wyminęłam go. – Odwal się ode mnie. 

Ale mnie dogonił. 

– Nie możesz odpowiedzieć, po co przyszłaś? – drążył dalej. – 

Prywatnie, bo wszyscy przyszli, czy służbowo? 

– A co, boisz się konkurencji? Nie bój się, nie jestem twoją ry-

walką. Nie szukam roboty w prasie – docięłam mu. 

– Konkurencji? – prychnął. – Z twojej strony? Bez jaj, kobieto! 

– Więc daj mi spokój. I  trzymaj łapy przy sobie! – Wyrwałam 

mu się, bo chwycił mnie za ramię. 

Ruszyłam przed siebie, bliżej taśmy policyjnej. Zamierzałam 

zagadnąć gliniarza, którego znałam z widzenia, leczyłam kiedyś 

jego jamniczkę. Obejrzałam się przez ramię: kretyn został na swo-

im miejscu. Odetchnęłam z  ulgą. Tymczasem ktoś złapał mnie 

znienacka za drugie ramię. Zaskoczona spojrzałam w twarz nie-

znajomej starszej pani w kwiecistej sukni, którą spotkałam może 

ze dwa razy na ulicy, zdaje się, że letniczki. Zawołała do mnie ła-

maną polszczyzną: 

– Pani jesteś ten doktor od  psy i  koty…? Ja poznaję pani! 

Co pani wiesz? Ktoś zabity tam, im… las? 

– Podobno tak – odparłam, uwalniając  się również od  jej 

uchwytu.

– Ale  kto?! Kto ten trup? Ja słyszała, że  to… der Jäger? 

Polowanie…? 

– Też tak słyszałam. Pewnie wypadek na polowaniu. 

– To u was takie prawo? Wolno strzelać pod… wjoska? Gdzie 

my spazieren?

Wzruszyłam ramionami. 

– Tam jest las. U  nas wolno myśliwym polować w  lasach. 

I nie tylko w lasach. Nawet na prywatną posesję mogą wejść i so-

bie strzelać, a właściciel nie może ich nie wpuścić. Jak będzie się 

buntował, zostanie ukarany grzywną – wyjaśniłam. 

Patrzyła na mnie osłupiała. 

– Nie może to być… 

– Może, może. Niestety. Przepraszam, muszę iść. – Pozosta-

wiłam ją tak, skamieniałą niczym żona Lota. Nie wiem, jakie jest 

prawo myśliwskie w Niemczech, ale kobiecina najwyraźniej żyła 

w innym, lepszym świecie.

Wreszcie dopchałam się do policjanta obleganego już przez 

innych ciekawskich. 
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– Proszę się cofnąć! Cofnąć się! – powtarzał rozpaczliwie. 

– Bo jak nie, to co? – dobiegło z tłumu. – Będziesz do nas strze-

lać, synek? 

– Nic wam nie  mam do  powiedzenia! Proszę  się odsunąć! 

Tu nie wolno podchodzić! – próbował dalej. 

Obejrzałam  się przez ramię. W  tym momencie niesforna 

grupka zafalowała i z lekka się odsunęła. Czyżby na mój widok? 

Muszę wyglądać na straszną megierę! – pomyślałam z rozbawie-

niem. Teraz podejrzewam jednak – a może tylko się pocieszam 

– że zadziałał po prostu autorytet wiejskiego lekarza, nawet jeśli 

tylko od czworonogów. Może myśleli, że wypytam go w imieniu 

społeczności. 

– Dzień dobry – zaczęłam zniżonym głosem. – Co tu się dzieje? 

– Nie  udzielam żadnych informacji! Proszę  się cofnąć! – Gli-

niarz nie zaszczycił mnie nawet spojrzeniem, powtarzając swoją 

mantrę. 

– W porządku. A jak się czuje pana jamniczka? Figa, o ile do-

brze pamiętam… 

Dopiero teraz na mnie zerknął. 

– A, to pani doktor… – ściszył głos. – Nasza Figa zdrowa, dzięki 

Bogu. To znaczy, dzięki pani doktor, oczywiście – zakłopotał się. 

– Ale ja naprawdę nie mogę udzielać informacji! – dodał natych-

miast. – Nawet z dziennikarzami zakazano nam rozmawiać. 

– Rozumiem. I bardzo słusznie – powiedziałam uspokajająco. – 

Mądra decyzja. Po co robić sensację. 

Skinął głową z aprobatą. 

– Ale ze mnie żadna dziennikarka. Tylko martwię się o córkę. 

Nasze dzieciaki stale latają po  lesie. Rzeczywiście ktoś kogoś 

zastrzelił? 

Chłopak rozejrzał się wokół i nachylił do mnie. 

– Chyba myśliwy myśliwego – zdradził szeptem. 

– O rany… – Zakryłam dłonią usta w teatralnym geście. 

To go zachęciło. 

– Denat leżał tam już ze dwa dni, jak nie więcej, bo tego… no, 

poczuli go spacerowicze. Dobrze, że nie te wasze dzieci. Pod tam-

tą starą amboną. – Machnął ręką w  kierunku polany. – Będzie 

śledztwo, bo to podejrzana sprawa, że nikt nie zgłosił wypadku. 

A do lasu nikomu nie wolno na razie wchodzić, technicy badają 

tam ślady. Tylko bardzo proszę nikomu tego nie powtarzać, pani 

doktor! Osobiście niczego pani nie powiedziałem! 

– Jasne, jasne. Nawet nie miałam zamiaru. – Już mu nie wspo-

mniałam, że  i  tak niewiele nowych informacji zdradził. W  tak 

małej miejscowości wieści rozchodzą się szybko i nie wiadomo, 

jakimi drogami. – Dzięki, panie… 

– Starszy posterunkowy Jacek Dzida! – Wypiął dumnie pierś.

– Dzięki, panie starszy posterunkowy Jacku. – Uśmiechnę-

łam się miło. – Już się odsuwam i uciekam! Życzę powodzenia 

i proszę koniecznie pogłaskać ode mnie Figę. – Pomachałam mu 

jeszcze na pożegnanie. Nie odmachał mi wprawdzie w rewanżu, 

ale wyglądał na autentycznie uszczęśliwionego. 

Manewrując pomiędzy ludźmi, znów słyszałam za plecami:

– Proszę się cofnąć! Cofnąć się, odsunąć! 

Nie dane mi jednak było wycofać się w spokoju.

– I co?! Co on pani powiedział? – Trzeci raz ktoś mnie złapał kur-

czowo za ramię. Tym razem rozpoznałam sąsiadkę z końca wsi. 

Otaczał ją kręgiem wianuszek innych zaintrygowanych twarzy. 

– Nic nowego. – Delikatnie uwolniłam rękę. – Przypuszczalnie 

będzie śledztwo. Na pewno wszystkiego wkrótce dowiemy się 

z  prasy – uzupełniłam, kątem oka obserwując Damiana, któ-

ry przez nikogo niezauważony i  niezatrzymywany, zakradł  się 

na naszą dawną tajemną ścieżkę w lesie… 

/…/ 

Sen dobrze mi zrobił, o dziwo, nawet nie miałam koszmarów. 

Obudził mnie dzwonek do  drzwi. Półprzytomna zerknęłam za 

okno: już się ściemniało. Zwlekłam się z kanapy, żeby otworzyć, 

po drodze tylko narzuciłam na siebie stary sweter. 

Za drzwiami stał Damian z naszą córką. Myślałam, że tylko ją 

przyprowadzi, ale najwyraźniej nie miał zamiaru odchodzić. 

– Wejdziesz? – zapytałam w końcu niechętnie. Ostatnio coraz 

trudniej mi się z nim gadało, a teraz, rozespana i po mało sympa-

tycznym dniu, w ogóle nie miałam na to ochoty. 

– Chętnie, jeśli pozwolisz – odparł sucho. – Chyba powinniśmy 

porozmawiać. 

Wzruszyłam ramionami, przepuszczając go, by zamknąć drzwi. 

Młoda po zdawkowym przywitaniu poleciała do swojego poko-

ju, zwierzaki pobiegły za nią, a ja zaprosiłam Damiana do kuchni. 

Rzadko przyjmowałam gości, nie posiadałyśmy czegoś takie-

go jak salon. Nasz dom był mały, parterowy, a znaczną jego część 

zajmował gabinet z poczekalnią. Jeśli przychodził do mnie ktoś 

obcy, to latem podejmowałam go zwykle w ogródku, a gdy było 

chłodniej – w swoim pokoju, który służył mi za sypialnię, bibliote-

kę, pracownię i pokój dzienny jednocześnie. Drugi, mniejszy po-

koik zajmowała obecnie Marynia. Więcej pomieszczeń w części 

mieszkalnej nie było, pomijając oczywiście sień i łazienkę. Bliższe 

osoby zwyczajowo przyjmowałam w kuchni; wprawdzie nie była 

zbyt obszerna, ale za to  jasna, przytulna i  z kącikiem jadalnym. 

Moi goście lubili w niej przesiadywać, my zresztą też. W planach 

miałam dobudowanie poddasza, jednak plany wzięły w łeb, kie-

dy rozstaliśmy się z Damianem. Nie oszukujmy się, to nie moja 

bajka, na robotach budowlanych znał się on. 

– Napijesz się czegoś? – zapytałam. – Kawy? 

– Może być kawa. Dzięki. 

– Siadaj! Czemu stoisz? 

– Tak się rozglądam… dawno mnie tu nie było. Miło masz. Nie-

wiele się zmieniło – zauważył, przysuwając sobie krzesło do stołu. 

– Nie mam czasu na zmiany. 
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– Rozumiem. Pracujesz… 

Wyłączyłam gaz pod kawiarką i ustawiłam ją na blacie razem 

z dwoma kubkami i resztą akcesoriów. 

– Słyszałam, że ty też wróciłeś do pracy? – powiedziałam, na-

lewając kawy. 

– Tak. Możliwe, że się uda. – Pokiwał głową. – Chyba wracam 

do Pawła. Jest szansa.

– To dobrze. Sorry, nie mam nic do kawy… – Uświadomiłam 

sobie właśnie, że ostatnio nie za bardzo dbałam o dom. Żyłyśmy 

trochę jak w prowizorce. 

– Nie trzeba, kawa wystarczy. Dobrze wyglądasz. 

Zaniemówiłam. Ostatnim, czego spodziewałabym  się z  jego 

ust, to komplementy. Zwłaszcza że nie mogłam dobrze wyglą-

dać: nadal zaspana, wkurzona, nieumalowana, w  rozciągnię-

tym starym swetrze i  legginsach, na  dodatek rozczochrana, 

bo  do  spania rozpuściłam włosy i  nie  zdążyłam ich uczesać. 

Ukradkiem zerknęłam w  szybę i  utwierdziłam  się w  przekona-

niu, że  Damian pierdzieli głupoty. Jednak nie  skomentowałam 

tego. Zauważyłam natomiast, że on sam wygląda chyba jeszcze 

gorzej ode mnie. Mimo doskonałej (podobno) kuchni mamuśki, 

schudł. Niedokładnie ogolony, ze zbyt ciasno spiętą kitką, którą 

wciąż uparcie nosił, choć włosy z  wiekiem mu  się przerzedziły, 

ale widocznie był to dla niego wyraz artystycznej duszy. W jego 

zaroście wypatrzyłam pierwsze srebrne nitki. Cóż… czas płynie. 

Pod oczami miał worki, jakby dalej pił, choć wiedziałam, że z tym 

skończył. Już nie  był taki przystojny jak dawniej, życie i  jego 

przeorało. Jednak – a  może właśnie dlatego – jakoś mnie tym 

rozczulił. 

– Tak? Dzięki, ty też – powiedziałam nieszczerze. – Wiesz co, 

jestem dziś rozbita, czuję  się trochę do  dupy. O  czym chciałeś 

rozmawiać? O Marynce?

– Nie, młoda jest fajną dziewczynką, nie o nią chodzi. Domy-

ślam się, że możesz być nie w formie… Rozumiem to. Podobno 

byłaś dziś przesłuchiwana? 

No tak, jak mogłam myśleć, naiwna idiotka, że to się nie roz-

niesie! Wieś to wieś. 

– Skąd wiesz? Wróble o tym ćwierkają? 

Damian upił łyk kawy i zapytał, czy może zapalić. Nie zgodzi-

łam się ze względu na młodą. Nie oponował. 

– Dowiedziałem się od Pawła – wyjaśnił. – Dzwonił do mnie, 

prosił, żebym przygotował foty do reportażu i przy okazji wspo-

mniał, że był z tobą na komisariacie. Słyszałem też, że ktoś ukatru-

pił tego nowego leśniczego, który trzymał sztamę z myśliwymi. 

No i jak było? 

– A  niby jak miało być? – Wzruszyłam ramionami. Ten gest 

już w  dzieciństwie przejęłam od  Ady. – Fatalnie. Antypatycz-

ny gliniarz, jakiś komisarz z  miasta, idiotyczne pytania. I  te ich 

podejrzenia… Oni chyba naprawdę uważają, że byłabym w sta-

nie załatwić tych dwóch drani! 

– A co, nie byłabyś? – Mój były się roześmiał. 

Nie wytrzymałam i mu zawtórowałam. Pod tym akurat wzglę-

dem od lat doskonale się rozumieliśmy. 

– Pytanie retoryczne – odparłam. – Mogłabym wytłuc wszyst-

kich myśliwych bez zmrużenia powiek. A jednak ich nie zamor-

dowałam. Nie  wpadłam na  to, ktoś mnie uprzedził. Nie  wiesz 

przypadkiem kto?

– Przypadkiem nie wiem. Ale wiesz co…? – spoważniał. – Oni 

nie  tylko ciebie podejrzewają. Mnie również, może nawet bar-

dziej. Dali mi to  niedwuznacznie do  zrozumienia. Nawet prze-

szukali mi dom, zrobili kipisz. Matka była w szoku. Obawiam się, 

że wkrótce też mnie wezwą. 

– A  ciebie dlaczego? Bo  mnie za tamten cykl artykułów 

o myślistwie… 

– Mnie za całokształt. Oboje kojarzymy im  się z  wrogami 

myśliwych. 

– I  słusznie. Przecież nimi jesteśmy. – Uśmiechnęłam się, 

sprawdzając, czy przypadkiem młoda nas nie słyszy. 

– Zgadza się. Ale mimo wszystko nie zastrzeliłem tych sukin-

synów i nie mam zamiaru beknąć za niewinność. Ty chyba też? 

Wstałam, żeby zaparzyć więcej kawy. 

– Okej. Ja też nie mam zamiaru. Więc co proponujesz? Bo czu-

ję, że  masz już jakiś plan. Pójdziemy wymordować resztę tych 

popaprańców, żeby nie siedzieć „za niewinność”? W myśl zasady, 

że  jak już płacić, to  choć sobie przedtem użyć? Czy co? – wy-

siliłam  się na  ironię, Damian jednak odpowiedział mi całkiem 

poważnie: 

– Nie mam planu. Ale myślę, że w swoim własnym interesie 

powinniśmy przyjrzeć się tej sprawie nieco bliżej… 

Przyznam, że mnie to z lekka zaszokowało. Co on kombinuje, 

chce mnie wpędzić w kłopoty? Mało mi ich jeszcze? 

– Że niby my? Ty i ja? Razem? – parsknęłam.

– Owszem, my. – Nie  dał  się sprowokować. – Oboje w  tym 

siedzimy, więc dla odmiany zróbmy coś razem. Na  co  czekać? 

Aż  nas wrobią? Znasz skuteczność naszej policji. Nie  będą  się 

wysilać, dla nich najważniejsze, żeby mieć kozła ofiarnego i za-

mknąć sprawę, nieważne, że spierdolą życie komuś takiemu jak 

ty czy ja. 

Zaintrygował mnie.

– No dobrze, ale co właściwie mielibyśmy robić? 

Przez chwilę milczał, jakby układając sobie w  głowie odpo-

wiedź. W tym czasie kawa ponownie zabulgotała, więc wyłączy-

łam gaz pod kawiarką i napełniłam kubki. 

Z przedpokoju dobiegło tupanie, do kuchni wpadła Marynia. 

– O, siedzicie sobie? – zauważyła. – To ja wam nie będę prze-

szkadzać, tylko wezmę sobie jabłko… 
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Oprócz jabłka, porwała coś z lodówki. 

– Hej, co wzięłaś?! – zdążyłam zawołać, zanim wybiegła. 

Obróciła się w progu, zakłopotana. 

– Nic takiego, parówkę dla zwierzaków… no, dwie parówki… 

– One już jadły. Mówiłam ci, żebyś ich nie przekarmiała. Sama 

zjedz! 

– Nie lubię! Jestem najedzona, babcia dała mi obiad i kolację. 

Nie przekarmiam! – rzuciła i pomknęła do siebie. Po chwili usły-

szeliśmy stukot zamykanych drzwi. 

– Ma dobre serce – stwierdził Damian z uśmiechem. 

– No, ma… 

– W ciebie. 

– W ciebie też. Więc, wracając do tematu, co niby mamy robić?

– Oboje paramy się dziennikarstwem – zaczął. – Ja zawodowo, 

ty amatorsko, ale jednak. 

Musiał to podkreślić! 

– Mamy możliwości i  potrafimy prowadzić coś w  rodzaju 

śledztwa – kontynuował. – Dziennikarskiego, oczywiście. Robiłaś 

już coś takiego, choćby przy historii z templariuszem i czarowni-

cą. Dobrze ci szło, masz potencjał. Ja mam doświadczenie. Wyko-

rzystajmy to we własnej sprawie. 

– Historia z templariuszem to zupełnie co innego! – zaprote-

stowałam. – Tam wystarczyło prześledzić dawne źródła i  skoja-

rzyć fakty. A w tym przypadku jak ty to sobie wyobrażasz? Mamy 

naciągnąć kominiarki i śledzić morderców w lesie? 

– Nie  żartuj. Ale  fakt, od  czegoś trzeba zacząć. Zebrać ma-

teriał. Musimy podzielić  się pracą. Zróbmy tak: na  początek ty 

spróbujesz rozpracować tego leśniczego. Paweł mówił, że on ci 

groził. Dlaczego? Dowiedz się o nim jak najwięcej: co to był za 

facet, skąd tu przyszedł, no, rozumiesz. A ja tymczasem zajmę się 

związkiem łowieckim. To hermetyczne środowisko, ale spróbuję. 

Jeszcze nie wiem, jak, może jakoś uda mi się tam wkręcić, znajdę 

dojścia. Mogą tam mieć między sobą jakiś konflikt… 

– Albo z mieszkańcami.

– O, to też możliwe. – Skinął głową zadowolony. – Z ludźmi też 

trzeba by pogadać. Widzę, że załapałaś bakcyla! 

– Może i tak. Tylko nie wiem, co na to policja. Myślisz, że ot tak 

pozwolą nam się mieszać do sprawy? 

– To nie jest zakazane. Nas to w końcu też dotyczy. Poza tym 

nie martw się, postaram się załatwić nam przez Pawła podkład-

ki. W razie czego robimy to w ramach dziennikarskiego zlecenia. 

Stoi? 

Zawahałam się, ale byłam zbyt oszołomiona, by myśleć. 

– Stoi – zgodziłam się. 

– To ja się będę zbierał. – Damian dopił kawę i wstał. – Tylko 

jeszcze pożegnam  się z  młodą. Aha, Gośka… – Zatrzymał  się 

w  progu. – Głupio mi, że  tak na  ciebie napadłem, tam, przy 

pierwszym trupie. Nie wiem, co mi odbiło, zachowałem się jak 

ostatni cham. Przepraszam. Darujesz mi to? 

Chyba się uparł, by mnie dzisiaj co i rusz wprawiać w stupor. 

– Jasne. Nie ma sprawy – wyjąkałam.

Anna Klejzerowicz „Skarb czarownicy”, wyd. REPLIKA, 
Poznań 2022

Agnieszka Ciesielska, kolaż
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Joanna Kleinzeller „Albowiem nie szukamy…”

Jan Misiek „Z włoskich peregrynacji Goethego I” Jan Misiek „Z włoskich peregrynacji Goethego II” 

kolaż
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Andrzej Tuźnik „Drzwi”, olej na płótnie

Rita Staszulonok „Planeta Żuławy”, olej na płycie

malarstwo
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Ilona Roszak „Franuś”, akwarela na kartonie Danuta Kraszewska „Żołnierz”, sucha pastela

Magdalena Tuźnik, „Łódki rybackie w Sopocie», olej na płótnie

Teresa Piotrowska „Heliconia”, olej

malarstwo
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Andrzej Sikorski
od czwartku latają rakiety, nie ptaki

wczoraj przyjechał tata – nie rozpakował walizek
mama kazała trzymać się domu

nie wiem czy sama tak mogę stąd

* * *
nie chcę niewiele móc – tak najłatwiej tłumaczysz
i źle ci z tym i coraz gorzej
na linii najwyższego napięcia i oporu
wobec każdego nowego w ogniu na swojej ulicy

właśnie teraz
to wiele zmienia

Pan Zdzich 
Gdy wyło w straży, zawsze pierwszy otwierał kłódkę – mieszka blisko. Jechali na łeb i szyję – dla odwagi popalając Sporty. Gasili, 

zadeptywali żar i wypatrywali podpalacza, Wiedzieli, że Zdzich ma nosa, po ojcu, który zapalił się przy stogach w Łęgowie. Wtedy 
chrzęściło w drutach. Zastanawiał się czy zwrócić na to uwagę. Tupnął tylko i splunął. Szczur z nadpaloną sierścią czmychnął za płot. 
I tam zaraz buchnęło. Zdzich do dziś sobie wypomina gołębnik i klatki z królikami, które poszły jak zapałki. Przestał jeździć na pożary, 
czasem pilnuje Grobu Pańskiego – czuwa.

Roman Ciesielski
w chwili kiedy każdy 
może zabić

w chwili kiedy każdy może zabić
i być poetą nie wiedząc co to wiersz
robić rachunki ze samym sobą
vis –a – vis portowych bram
i mówić – jestem szczery
zgasły wszystkie światła na niebie
wypuściłem z ręki tomik wierszy
który wpadł jak moneta
do rwącego potoku nienawiści

Zbigniew Ignacy Brzostowski
Nike Paioniosa

Zaiste na miarę naszych zwycięstw
jest
Nike Paioniosa.

Dość tłusta, ale nie za bardzo,
tak tylko by się żołądki nasyciły w miarę
mięsem i chwałą.

Lecz nigdy zbyt wiele,
by na świat helleński nie spadła
gnuśność medyjska.

Syci wielkich zwycięstw
tu w Olimpii je czcimy pod postacią kobiety
dojrzałej i pięknej,
której wspomnienie rodzi
dreszcz nienasycenia, pożądanie sławy,
która przypomina,
że każde nasze zwycięstwo jest rodzaju żeńskiego.

To już nie ta szczupła i młoda dziewczyna
zasłuchana w wycie koni na zbroczonej równinie,
z zawiązkiem ledwie piersi,
o nogach smukłych jak u tych,
którzy w biegu chłopców startują dopiero.

Tak wyglądała Nike u zarania.
I prawdę rzekłszy, mogła nawet wzbudzić

zazdrość Afrodyty –
kiedy spokojnie namaszczała ciało delikatnym tłuszczem.
Długimi, chudymi na pozór rękami
wcierała oliwę między pory skóry.
Już nie dziecko, jeszcze nie kobieta,
choć jasne włosy rozrzucała gestem niezwykle dojrzałym.
Tak wyglądała Nike u zarania.

Lecz Nike Paioniosa ledwie pamięta
dziewczęcą niepewność, naukę wyboru.
Doświadczenie połamanych kości, ropiejących ran,
oszalałych z przestrachu rozpędzonych koni,
dało jej miejsce szczególne w gronie nieśmiertelnych.

My Hellenowie rozumiemy ją lepiej
niż innych niebian –
tu w Olimpii ją czcimy pod postacią kobiety dojrzałej,
znającej znój krwawego boju
i drobny żwir bieżni co chrzęści pod stopą.

Tu w Olimpii –
choć nawet krzyżujemy pięści,
choć słychać świst ciskanego oszczepu,
choć ciężki dysk szybuje z furkotem –
sfrunąwszy na kapitel swojego pomnika,
odpoczywa Nike –
po walce.

poezja
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Danuta Kraszewska
Ceramika

rzeźba
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Gina Wiszniewska „Zima”, olej na płótnie

Henryka Lisiecka „Pejzaż kaszubski”, olej

malarstwo
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Gabriel Roszak „Kiedyś”, olej na płótnie

Elżbieta Gut-Szymecka „Błękitna magnolia”, akryl na płótnie

malarstwo
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Bogdan Groth

fotografia
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Grzegorz Cwaliński „Teatr-cieni”

Wojciech Jung, bez tytułu

Wiesław Jezierewski, bez tytułu 

fotografia
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Dobiesław  
Konieczny
Żałoba

To przychodzi z wiekiem
Wiedza o niemożliwościach

I nie szarpiesz się z życiem
Rzeźbisz swój ślad
jak wiatr gnający po wodzie.

Stają się bez znaczenia
proporcje dni i nocy

Bo przecież wyraźnie słyszałeś
Żałobę
Jak zatrzymała ci serce
uformowała
w myślący pył wszechświata

Elżbieta Kruglik
Daj jeszcze dzień

zapłać mi za to
życie
miesiącem, tygodniem
minutą
ciszy
godziną
bez śmierci
by jeszcze chwilę
uczyć się
ciebie i siebie

daj jeszcze dzień
na notatki
uporządkuję to wszystko
obiecuję
wiedzę miłość i cierpienie
doświadczenie i ból
zmęczenie i ład
te krótkie spazmy radości

daj jeszcze dzień
zrozumiem
przeanalizuję
ale czas czas
godzin tak mało
historii tak wiele
by zgłębić oceany
wznosić na szczyty
zobaczyć poczuć
wszechwiedzo wszechpotęgo
światłości nocy
naucz mnie
jak wyrwać jeszcze dzień
dotknąć usłyszeć opisać
może nawet zagrać
albo zanurkować
dlaczego by nie

daj jeszcze dzień
by znaleźć zagonione
kamienne tablice
albo gliniane
przeszukać spalony strych
zasnąć w bibliotece
przytulić koalę
i nie ma dnia
i ciągle czas
łopocze
bez tchu
bez tchu

Elżbieta 
Laskowska
* * *

Gdzie moje imię
zabłąkało się
w czas burzy
na leśnych bezdrożach
rozpłynęło we mgle
niespełnionych marzeń
uniosło wiatrem
roztańczonych myśli
bezimienna
na jarmarku życia
pośród tłumu
rozbieganego
– gdzie moje imię

Hanna Glok-Lejk
Córka i matka III

Może dlatego, że nie pożegnałaś się ze mną i ze świtem,
z daleka omijasz sny.
Jeśli pojawia się w nich pierwsze słowo lub twoje imię,
scenariusz zawsze jest ten sam:
wyszłaś z domu i nie wiadomo, co stało się ze światem.

Nikomu nie przychodzi do głowy z pozoru najgorsze,
zwłaszcza gdy samemu już przekroczyło się granicę,
za którą jest tylko słońce.

Dni dorośleją w oczach,
a ja tkwię w progu.
Nie jest łatwo wyjść ze snu,
gdzie poranki niosą obietnicę twojego powrotu.

Tadeusz  
Karmazyn
Następny dzień

Jeszcze jeden dzień
taki sobie
przeszedł za moimi
plecami
I znowu czas na sen
łóżko w lewym rogu

obrazek z bratkami
nad drzwiami szafy
wypełnionej po brzegi
filozofią być 

srebrny ekran płacze
z tęsknoty za filmem 
o prawdziwym życiu
codzienności

Zofia Maria  
Smalewska
Poeta i diabeł

Zegar z kurantem tyka równomiernie 
odlicza czas poety
Stary poeta to dobry materiał dla diabła
Godzina W – dwudziesta czwarta
– dwanaście uderzeń Za oknem zamieć śnieżna
On jeszcze siedzi
w wytartym fotelu na tle biblioteki
Widzę jak triumfuje i widzę cień na ścianie
cień starego diabła
Drapie się po kudłatym łbie między rogami
złowieszczo chichocze 
Jest wieczór lutowy zamarzają kontury dnia
w telewizji ostatnie złe wiadomości
statystyki zakażonych statystyki zmarłych 
brakuje szczepionek na koronawirusa
Twarze żywych coraz mniej rozpoznawalne
złowieszcza lawa ludzkich nieszczęść
spływa po okiennej szybie niczym mrok nocy
Diabeł triumfuje znowu się drapie 

po kosmatym łbie
Poeta wie że diabeł jest leniwy
i z nim będzie miał ciężko
To diabeł z innej beczki losu
Poza tym diabeł jest złym materiałem dla poety
– nie zakpi z niego

Kaszuby 9.II.2021

poezja
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Jan Stanisław Smalewski
Po drugiej stronie

Byłem tam
ciemno głucho trudno coś zobaczyć
byłem po drugiej stronie zasypanej groty
zburzonego domu opuszczonej wioski
zamkniętego kościoła

byłem po drugiej stronie lustra
ktoś prosił o światło inny pragnął wody
naleganie o miłość niosło się echem
odpowiadało odmową

byłem na krańcu świata
na skraju zapuszczonej przez czas drogi
czasem warto zawrócić zdobyć się na odwagę
przyznać rację innym

przebić mur głową zasięgnąć języka
podnieść rękę na brata w słusznej sprawie
czasami trzeba przekroczyć Rubikon
wejść drugi raz do tej samej rzeki

gdybym nie spróbował nie byłoby tego wiersza
nie wiedziałbym ile potrzeba czasu
by zrozumieć innych
i pojąć świat obok

Bąkowo Gdańskie 27. 10. 2019

Paweł Karmazyn
Słowa

Księżyc schodzi na palcach,
podczas gdy słońce bezceremonialnie się wznosi.
Cichy bezruch wzywa do miejsc,
gdzie spotykamy się w duchowym pocieszeniu
na kapitulację i wymianę ponadczasowych skarbów.

Zbieramy wspomnienia
jak nieotwarte listy.

Nasze galaktyki rosną nad kronikami zdarzeń.

Twoje oczy są jak głos oceanu,
antyczny przewodnik,
ogromny, świetlisty spokój.

Natknęliśmy się na siebie
pewnego razu, w pewnym miejscu,
coś, co zdarza się raz na całe życie.

Całujemy się
wchodząc w istnienie drugiego.

Koniec twojego języka, napięte ostrze
pieści moje usta,
podczas gdy mój język 
przebija twoje wargi.
Tańczymy jak płomienie
trawione przez pożądanie.

Nienazwane lądy twojego umysłu
okrążają mnie.
Jesteś pięknym buntownikiem o pokojowym usposobieniu.
Twoje myśli wpływają do wielkiego morza,
statek naszych dusz zmierza w nieznane.

Patrząc na lśniące gwiazdy, jakkolwiek nisko wisiałby księżyc,
zdaję sobie sprawę z odległości czasu, miejsc,

Chciałbym pieszcząc twoje usta
dotknąć księżycowej poświaty.

Tłum. Hanna Glok-Lejk

Tadeusz Jałoszyński
Codzienność

Gaszę lampkę
Robi się ciemność
Powstają skazy na ciszy
Czy powstaje lęk – nie
To codzienność

Ta codzienność
To dzień i noc
Kot mrucząc przytula się
On nie rozróżnia nocy i dnia
Jakby nie znał snu

Za oknem spokój
Czuję lekki powiew wiatru
Jakby szumiał las
Kot-filozof leży skulony
Zasnął – to codzienność

Krzysztof Kamil Skrzypek
* * *

Orkiestra z lekka gra i bal
wpół żyjąc, nieswój gaśnie.
Przejście obce przymknęło drzwi
dziś to nowe otwiera tony.
Sami, razem odrastać chcemy
lecz nuta cicha piosenkę zabiera.

Jeszcze raz chcemy żyć
w stop klatce z przedwczoraj
którego już nie ma.

poezja
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Aleksandra Anderman, „Zima”, olej 

Dorota Ignatowicz – Wiśniewska, bez tytułu, olej 

malarstwo
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Alicja Kazanowska, „Marzenie senne”, olej

Małgorzata Ferenc „Dzban obfitości”, lany akryl

Filip Fedak, bez tytułu

Ewa Kruglik „Wierny kuferek”, olej na płótnie

malarstwo
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Łukasz Jaruga, bez tytułu, olej na płótnie Martyna Kłoskowska „Skrzypeczki” (fragment), akryl

Ewa Majewska-Boduch, bez tytułu, akryl Regina Kłosińska „Burza”, olej

Krystyna Papakul „Deptak w Lędowie”, akryl na płótnie
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Filip Fedak „Burza” Iwona Deptuch-Dymowska, akwarela

Artur Bełczykowski „Radunia w Lniskach”, akwarela

malarstwo
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Wojciech Kostiuk z cyklu „Sen o Boschu”, akwaforta

Julia Mazur, rysunek długopisem

grafika / rysunek
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Henryka Lisiecka, rysunek piórkiem

Ewa Majewska-Boduch „Cukrownia >Pruszcz<”, szkic. Fot. Michał Boduch

rysunek
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Kolbudy – dworzec kolejowy

Dom podcieniowy w Kowalach

Kościół pw. św. Mikołaja w Czapielsku

Kolbudy - tama na kanale Raduni przy ul. Topolowej

Zdzisław Kaczmarek
Gmina Kolbudy – rysunek 
cz.2
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Wiesław Jezierewski 
wiosna…

fotografia
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Gabriela Szubstarska
Kwarantanna

skupieni na sobie
przegapiliśmy tyle wschodów
i zachodów
co złe działo się daleko
za daleko żeby zrozumieć
a przecież wystarczyło serca otworzyć

patrzę na opustoszałe ulice
pełna lęku
zastanawiam się czy jest na świecie ktoś
kto zechciałby mnie wysłuchać

a za oknem jakby nigdy nic
szaleje wiosna

wolno mija kolejny
zamknięty w czterech ścianach dzień

Dwugłos

Iwona May
ULOTNE – bliskość

Ty…
… uśmiech
czuły gest
pocałunek
aromat kawy
zapach pieczonego chleba
kieliszek wina
obraz
myśl…
… to Ty…tyle i aż tyle…

ULOTNE – czułość
… szum morza
promień słońca
powiew wiatru
spojrzenie
uśmiech
dotyk
muśnięcie warg
…wiem, że to Ty…

Zbigniew Trzebiatowski
***

posnęły w klatkach
żelazne wilki
znużona drogą
śpi niedźwiedzica
z kagańcem na pysku
zakuta w łańcuchy
jutro zatańczy
jak jej zagrają
zajechał na naszą polanę
wóz tespisowy
garbaty dyszel
zadarł ku dronom
skupionym jak gwiazdy
wielkiej furmanki
zawsze byłeś
czwartym kołem u wozu
kim byłbyś
będąc niewidoczny

Tadeusz Wojewódzki
Szalona, cała Ty

poezja
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Daniel Kufel

malarstwo

„Dom komornika”, Cedry Wlk., olej na płótnie „Czworaczkowo”, Cedry Wlk., olej na płótnie

„Anioł zagłady”, Różyny, olej na płótnie
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„Ferie w Bibliotece 2022” - cykl aktywności m.in. warsztaty dla dzieci z robienia masek weneckich na bal karnawało-
wy; Gminna Biblioteka Publiczna aktywnie wspiera dzieci i młodzież organizując aktywności animacyjne, kulturalne 
i rekreacyjne w okresie wakacji i ferii zimowych. Oprócz tego w każdą sobotę oprócz miesięcy letnich, prowadzimy 
zajęcia dla dzieci złożone z zabawy, nauki i animacji.

Organizujemy również wykłady w ramach „Uniwersytetu Trzeciego Wieku Złota Jesień Seniora” w marcu wzna-
wiamy wykłady. Tworzymy grono stałych odbiorców tej oferty, w każdych zajęciach mamy od kilku do kilkunastu 
słuchaczy.

Wernisaż Danuty Vetter w ramach cyklu: „Poznaj Lokalnych Artystów...” organizowanego przez Bibliotekę; ma on 
na celu pokazanie potencjału kulturalnego i artystycznego jaki drzemie w Gminie Pszczółki. Zachęcamy do współ-
pracy osoby, które malują, szyją, lepią z gliny, wypalają ceramikę, ale też śpiewają, grają do tego, aby mogły zapre-
zentować swój dorobek w murach naszej Biblioteki. Wernisaż i wystawa to okazja do wspólnego spotkania twórcy 
z odbiorcami sztuki.

Michał Piotrowicz
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Jerzy Łysk
Grudka

Moją miłością
Jest grudka ziemi
Przez matkę
Na drogę
Dana
Święcona łzami
Gdy w świat
Ruszałem
Szukając dnia

Grudka
Którą ojciec
Z pola przyniósł
By nam pokazać
Jak pachnie
Wiosna

Grudka
Co wciąż
Szepcze mi słowa:
„Nie zapomnij
- Moim jesteś synem”

Grëżelk 
Mòją lubòtą
Je grëżelk zemi
Chtëren w bidelkù
Na drogã da
Mëmka
Swicony łzama
Czej w swiat
Jô wëszedł
Szukając dnia

Grëżelk
Co z pòla
Tatk dodóm
Przëniósł
Bë nóm pòkôzac
Jak wòniô zymk

Grëżelk
Co wiedno
Szepce mie słowa:
„Pamiãtôj wcyg
- Mój të jes synk”

Jerzy Sikora z ZKP o/Pruszcz Gd. podczas 760. Jarmarku św. Dominika.  
Źródło: www.facebook.comkaszubiposts3193404504041913

Jadwiga Sikora z ZKP o/Pruszcz Gd. Haft kaszubski. Fot. archiwum J.S.

Urszula Cwalińska „Port”, akryl
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Mała Akademia  
Teatralna 
Teatr prowadzony przez Sylwię Dąbrowską  
i Sławomira Kochanka działa od 2015 roku  
przy Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gd.

Dotychczasowe realizacje:
„Legenda Pruszczańska o  złocie przeklętym” - pierwszy spektakl Małej Akademii Teatralnej - 2015  r. „Opowieść Wigilijna”, 

„Chrzest Polski” - spektakl plenerowy, „Alicja w Krainie Czarów” - happening artystyczny, „Dzieci wojny” – 2016 r. „W oparach ab-

surdu”, „Jurata Królowa Bałtyku” - 2017 r. „Wspomnienia z getta”- 2018 r. „Dziób w dziób”, „Upiorne opowieści dla niegrzecznych”- 

2019 r. „Wielkanocne zające i kurczak w Pruszczu Gdańskim”, „Cicha noc” – 2021 r. 

„Legenda pruszczańska o złocie przeklętym”  
– spektakl plenerowy – 2016 r. Fot. Szymon Zander

„Jurata Królowa Bałtyku” – 2017 r. 
Fot. archiwum MAT

„Wielkanocne zające i kurczak w Pruszczu Gdańskim”. 
Wielkanocna Gra Miejska – 2021 r. Fot. Maciej Siedlecki

Spektakl „Cicha noc” – 2021 r.
Fot. archiwum CKiS

Spektakl „Opowieść Wigilijna”- 2016 r. Fot. archiwum MAT

teatr
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Dariusz Dolatowski
Esper de Conne – zarządca 
majątku w Gołębiewku, 
w gminie Trąbki Wielkie 
(1927–1941)1

Gołębiewko to  wieś sołecka, a  dawniej obszar dworski przy 

granicy polsko-gdańskiej położona w gminie Trąbki Wielkie przy 

drodze wojewódzkiej nr 222 Gdańsk – Godziszewo – Starogard 

Gdański z  nieczynną stacją kolejową relacji Pszczółki – Koście-

rzyna. W  2017  roku wieś obchodziła 700. rocznicę zaistnienia 

na kartach historii Pomorza Gdańskiego. Jeszcze pod koniec XIX 

wieku pisano o niej: „Ma piękny dwór z parkiem, dobre budynki 

murowane, gospodarstwo wzorowe, glebę żyzną, dość równą”. 

Niestety do połowy lat dwudziestych XX wieku majątek został 

skutecznie zrujnowany przez kolejnych właścicieli.

Dopiero nabycie go przez hrabiego Macieja Mielżyńskiego, 

który zatrudnił, jako zarządcę Espera de Conne pozwoliło na od-

budowanie jego kondycji, przez co stał się on jednym z modelo-

wych gospodarstw na pograniczu polsko-gdańskim.

Esper de Conne urodził się 13 września 1905 roku w Wiedniu, w Austrii, w rodzinie profesora Paula Ljoebimofa de Conne 

i Walentiny Janownej Dell, która z pochodzenia była Rosjanką. Po wybuchu I wojny światowej trafił wraz z innymi austriackimi 

dziećmi do Holandii. Już w tym czasie władał biegle kilkoma językami i interesował się rolnictwem, które jak wspominał było 

jego przeznaczeniem.

W 1924 roku rozpoczął praktykę, jako zastępca zarządcy w gospodarstwie rolnym znajdującym się na Słowacji, a w 1927 roku 

zatrudnił się na okres 9 lat w charakterze zarządcy, w majątku Gołębiewko, w pobliżu Godziszewa należącym do hrabiego Ma-

cieja Mielżyńskiego i graniczącym z Wolnym Miastem Gdańskiem. Majątek liczył ponad 300 ha ziemi, 100 krów i 50 koni.

Po 9 latach pracy w Gołębiewku już jako znany specjalista od produkcji rolnej pragnąc odmiany w swym życiu zdecydował się 

przyjąć posadę jednego z ośmiu zarządców liczącego 8000 ha majątku ziemskiego należącego do węgierskiego księcia Janosa 

Esterhazego.

Po pewnym czasie przyjaciel z Holandii, u którego Esper bywał w domu jeszcze, gdy był małym chłopcem, zaprosił go jako 

towarzysza podróży. Przez dwa lata podróżował z nim i przebywał głównie na Riwierze francuskiej (Lazurowym Wybrzeżu). Gdy 

przyjaciel, którego Conne zawsze nazywał wujkiem zmarł, zostawił Esperowi spadek, za który ten kupił samochód osobowy.

1 Ik ben toevallig in Wenen geboren, zegt Esper de Conne, „Hengelosch Dagblad” z 7.02.1953 r., nr 32 („Przypadkiem urodziłem się 
w Wiedniu” tłum. Anna van der Burg-Czekała); D. Dolatowski, Z dziejów sołectwa Gołębiewko w gminie Trąbki Wielkie od czasów 
najdawniejszych do 1945 roku, Gdynia – Sulmin 2021. 

Esper de Conne, jako zarządca majątku w Vilsteren. Źródło: 
„Hengelosch Dagblad“ nr 32 z 7.02.1953 r. 

historia
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Pozwolił on na spędzanie wakacji i podróże po ulubionej Europie Wschodniej. W pewnym momencie wpadł na pomysł, aby 

posiadając odpowiednią kwotę gotówki zostać własnym szefem. W celu jego realizacji przyjechał do Gołębiewka, gdzie za-

proponował hrabiemu Mielżyńskiemu wydzierżawienie majątku na okres 15 lat, na co ten przystał. W krótkim czasie majątek 

osiągnął znaczną pozycję w hodowli koni, które sprzedawane były wojsku i brały udział w konkursach jeździeckich w Austrii 

i na Węgrzech zdobywając trzydzieści pierwszych miejsc, liczne puchary, medale i dyplomy.

20 czerwca 1939 roku w Velp w Holandii ożenił się z trzydziestojednoletnią pielęgniarką i miłośniczką koni Caroline Celeste 

Frederique Marie z domu de Bruyn, która urodziła się w Roermond w Holandii. Młoda para zamieszkała we dworze, w Gołębiew-

ku, gdzie narodziła im się córka.

We wrześniu 1939 roku wybuchła II wojna światowa i majątek stał się częścią III Rzeszy Niemieckiej. Wkrótce opuścił go hrabia 

Mielżyński, który wyjechał do Warszawy, a po nim do neutralnej Holandii, Esper de Conne. Wkrótce jednak powrócił do wy-

właszczonego majątku i zamieszkał w przybudówce przy dworze do 1941 roku, po czym po odmowie zatrudnienia go przez 

Niemców, jako zarządcy na Ukrainie, wyjechał do Holandii zabierając ze sobą w skrzyniach całą dworską księgowość i trofea 

jeździeckie licząc na powrót po zakończeniu wojny.

W Holandii zatrudnił się, jako administrator sanatorium Dennennoord w Doorn, w którym pracował do zakończenia wojny, 

po czym służył w wojskowej misji, w Wiedniu i pracował, jako urzędnik dyplomatyczny w ambasadzie holenderskiej w Moskwie. 

W czasie służby dyplomatycznej usiłował bezskutecznie przekazać Rosjanom pamiątki „gołębiewskie”.

W 1948 roku został wysłany w charakterze kuriera do ówczesnego Związku Radzieckiego, ale odmówiono mu bez podania 

przyczyny wizy na wjazd. W związku z tym zaczął szukać pracy, którą znalazł, gdy zmarł zarządca majątku w Vilsteren należą-

cego do Pathuisa Cremersa. Tu zamieszkał w lipcu 1948 roku i doczekał się drugiej córki, a dokumentacja z Gołębiewka trafiła 

do garażu.

Zmarł 8 lutego 1974 roku w wieku 

68 lat i został pochowany na cmen-

tarzu w  Vilsteren, na  którym po-

chowano też jego zmarłą 5  lutego 

1995 roku, w wieku 86 lat, żonę Carry 

de Bruijn.

Dwór w Gołębiewku. Fot. Mariola Łabędzka

Grób zarządcy majątku w Gołębiewku 
na cmentarzu w Vilsteren. Fot. ze zbiorów 
Dariusza Dolatowskiego
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Referat Ekspozycji  
i Dziedzictwa Kulturowego
Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim
Zapomniane Epitafia – wystawa

Jednym z interesujących, a mniej znanych artefaktów związanych z dawną kulturą materialną i duchową Żuław przed 1945 ro-

kiem były epitafia. Obiekty te po  drugiej wojnie światowej i  związanej z  nią ewakuacją wyposażenia świątyń, przemianami 

ludnościowymi, narodowościowymi i religijnymi zostały zastąpione obiektami, elementami charakterystycznymi dla katolickiej 

kultury religijnej. 

Wystawianych 13 ZAPOMNIANYCH EPITAFIÓW I 4 TABLICE NAGROBNE, pochodzą z przedwojennych kościołów ewangelic-

kich Żuław Gdańskich. Przez ostatnich kilkadziesiąt lat, uważanych za stracone. Na wystawie zostały zaprezentowane po  raz 

pierwszy od końca drugiej wojny światowej. 

Epitafium było rodzajem ozdobnej tablicy poświęconej pamięci zmarłych, umieszczanej w kościołach. Obiekty tego typu były 

charakterystycznym elementem nowożytnej kultury funeralnej, czyli pogrzebowej. Istniało wiele ich rodzajów. Można wyróżnić 

następujące rodzaje epitafiów: epitafia obrazowe, pomniki epitafijne, których przykładami są np. pomnik epitafijny Jana i Doro-

ty Brandesów w kościele NMP w Gdańsku, czy też pomnik epitafijny Jana Heweliusza w gdańskim kościele św. Katarzyny, oraz 

epitafia inskrypcyjne. Epitafia upamiętniały zarówno mieszkańców miasta jak i przyjezdnych. Większość epitafiów gdańskich 

patrycjuszy znajdowało się w kościele Mariackim. Liczna ich grupa znajdowała się także w kościele św. Katarzyny, głównej farze 

starego miasta. Znajdowały się również w innych gdańskich kościołach – np. św. Jana, św. Trójcy, św. Bartłomieja, Bożego Ciała.

Zbiór trzynastu epitafiów i czterech tablic przedstawionych na wystawie obejmuje okres od I połowy XIX wieku do początku 

lat 70. stulecia XIX. Należą one do  epitafiów inskrypcyjnych tzn. zawierających inskrypcje, nie  zaś przedstawienia obrazowe 

(w  przeciwieństwie choćby do  nowożytnych epitafiów gdańskich). Treść inskrypcji przedstawiała wątki biograficzne z  życia 

Epitafium: Salomon Mirau
Inskrypcja: SALOMON MIRAU/

HOFBESITZER ZU SCHOENROHR/ GEBOREN D. 
27T FEBRUAR 1786., GEST. 10 OKTOBER 1850.

WIER TREU UND FLEIβIG BERUFSGESCHAEFTE,/WIE 
NIEMERSCHONEND SEINES LEBENS-KRAEFTE,/WIE 
RATLOS STREBEN WEN[N] SCHON ALLES SCHLIEF:/

WIE OHNE ANSPRUCH AUF DES LEBENS FREUDEN,/
ERGEBEN DULDEND SEINES KRANKHEIT LEIDEN,/

WIE STILL UND EINFACH IM[M]ER ER GELEBT,/HAT ER 
GEWIβ DEN HIM[MEL SICH ERSTERBT.

Właściciel dworu w Trzcinisku, urodzony d. 
27 lutego 1786., zmarły 10 października 1850 r.

Jak wierny i pracowity w zawodowych 
obowiązkach, jak niestrudzone jego siły życiowe, 

jak bezradnie czyniąc kiedy wszyscy spali, Jak 
nie domagając się przyjemności życia znosząc bez 

sprzeciwu swoją chorobę, jak cicho i prosto żył 
z pewnością osiągnął niebo, do którego dążył.

Fot. Daniel Słoboda

historia
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zmarłych (role rodzinne) oraz podkreślano w nich cenione w ówczesnej kulturze (w tym także regionu Żuław) wartości jak mi-

łość, pokora, zaufanie Bogu, zaangażowanie w pracę.

Na wystawie zostały zgromadzone epitafia o kilku podstawowych formach – najliczniej zaprezentowano epitafia drewniane 

składające się z metalowego kartusza z inskrypcją otoczonego ornamentem roślinnym umieszczonego na desce z ramą, drugi 

mniej liczny typ zabytków stanowią tablice nagrobne. 

Duża część osób, których nazwiska wymieniono na epitafiach i tablicach określona została, jako właściciele ziemscy lub ich 

małżonki. Występują takie nazwiska jak Mirau, Prohl, Böhrendort, Cohns, Schwarz, Sommerfeld, Gertz, Krüger, Behrend i najlicz-

niej Claassen. 

Upamiętnieni poprzez wyżej wymienione epitafia zamieszkiwali głównie trzy miejscowości na Żuławach Gdańskich – Schon-

rohr czyli Trzcińsko, Schmerblock obecnie Błotnik oraz Käsemark – dzisiejszy Kiezmark. 

Jedną z historycznych tajemnic Pruszcza są losy epitafiów znajdujących się w kościele pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża 

Świętego, w Pruszczu Gdańskim. Wystawa przybliża również te obiekty. Już wkrótce wystawa zostanie zaprezentowana w Domu 

Wiedemanna. Zapraszamy do śledzenia informacji na www.dom-wiedemanna.pl

Epitafium: Elisabeth Dorothea Sommerfeld 
[zapis miejscami nieczytelny]

Inskrypcja: HIER RUFT IN GOTT/ FRAU ELISABETH 
DOROTHEA/SOMMERFELD GEB. PROHL/GEB. 

23 APRIL 1845 GEST. D. 29 DECEMBER 1871 IN 
SCHMEERLOCK/NEBST IHREM KINDE./DIR EDLE 

WAR DAS LEBEN KURZ GEN SICH./DOCH LANGE 
FOLGET MEINE RUH ANSEHT DIR./ ICH NIMMER 
NIMMERER ICH EUCH WERGESEHEN/DENN IHR 

WARBOHLT ALL [NIECZYTELNE] IHR MIR. 
Tu spoczywa w Bogu Pani Elisabeth Dorothea 

Sommerfeld, z domu Prohl / Ur. 23 kwietnia 1845, 
zmarła 29 grudnia 1871 w Błotniku/ Obok swojego 

dziecka.
Jak szlachetne było twoje życie, choć było tak 

krótkie. Lecz długo towarzyszył mi pokój oglądając 
ciebie. Nigdy, przenigdy was nie zapomnę. 

Ponieważ byliście dobrzy wobec wszystkich i mnie. 
Fot. Daniel Słoboda

 
Tablica nagrobna: Maria Elisabeth Mirau

Inskrypcja: HIER RUHET IN GOTT 
DIE GEWESENE HOFBESITZERIN/

VERWITTWETE FRAU/ MARIA ELISABETH 
MIRAU/GEB. PROHL VON SCHÖNROHR/

GEB. D. 22 DECEMBR. 1785, GEST. 15 JULI 
1852, SELIG SIND DIE TODTEN, DIE/IN 

DEM HERRN STERBEN/FRÜHER VEREHR. 
GEMEINDE [NIECZYTELNE SŁOWO] 

HEINRICH FADENRECHT IN SCHOENROHR. 
Tu spoczywa w Bogu owdowiała, 

właścicielka gospodarstwa / Maria 
Elisabeth Mirau / z domu Prohl 

z Trzciniska / urodzona 22 grudnia 1785, 
zmarła 15 lipca 1852

Błogosławionymi zmarli, którzy 
umierają Panu w (…) Heinrich 

Fadenrecht.
Fot. Grzegorz Bogun
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Marek Kozłow
Zasłużeni absolwenci szkoły 
Rathkego 

Nazwisko Rathke kojarzymy przede wszystkim ze słynnym przedsiębiorstwem ogrodniczym, przejęte po wojnie przez władze 

polskie, które założyły tu równie zasłużone technikum ogrodnicze. Mało mówi się jednak o tym, że firma Rathke & Sohn była 

swojego czasu także równie ważnym ośrodkiem kształcenia przyszłych ogrodników. Okres największej świetności w działalności 

szkoły Rathke przypada na ostatnie dziesięciolecia XIX w. Świadczą o tym nazwiska absolwentów tej szkoły, oraz przede wszyst-

kim, ich dorobek zawodowy. 

Z długiej listy absolwentów pruszczańskiej firmy wypada wymienić kilka choćby wybranych postaci, które na swojej drodze 

przeszły także przez firmę Rathke & Sohn.

Otto Weickelt, pochodzący z dzisiejszego Srokowa w woj. Warmińsko-Mazurskim, do Pruszcza przybył jako uczeń w roku 

1869, ucząc się przez trzy następne lata. W późniejszym okresie kontynuował naukę w Poczdamie, prowadząc jednocześnie 

poważne projekty w Berlinie, Erfurcie, ale także współpracował ze słynną firmą Wills & Backwith w Londynie. W roku 1880 nabył 

duże gospodarstwo ogrodnicze w Demmin na Pomorzu Przednim.

Walter Kiehl, urodzony w 1876 w Gdańsku, uczył się zawodu w ogrodnictwie Rathke, w latach 1892-1894. Następnie kon-

tynuował kształcenie w Zakładzie Edukacji Ogrodniczej w Poczdamie. Z czasem stał się uznanym architektem ogrodniczym. 

Współpracował z przedsiębiorstwami ogrodniczymi w Hamburgu, Lubece, czy Stuttgarcie. Był też cenionym współpracowni-

kiem administracji zieleni miejskich w Dortmundzie, we Wrocławiu a także we Frankfurcie nad Menem.

Pochodzący z Królewca Franz Meyer naukę zawodu w firmie Rathke odbywał w latach 1898-1900. Po zdobycie dyplomu 

mistrzowskiego związał się z zielenią miejską we Wrocławiu, będąc także zarządcą kilku wrocławskich cmentarzy. 

Szkółka Anthona Rathke. Pocztówka z 1917 r. Z kolekcji Jacka Ciarkowskiego

historia
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Uznanym architektem zieleni był też Kurt Winkelhausen, 

urodzony w 1882 roku, w Starogardzie. Nauki w firmie Rathke 

pobierał w latach 1899-1901. Z czasem stał się współwłaścicie-

lem kilku znaczących przedsiębiorstw ogrodniczych, między 

innymi we Frankfurcie nad Menem i w Eisenach. Jako architekt 

zieleni służył swoimi kompetencjami między innymi w dyrek-

cji ogrodów miejskich w Kolonii. 

Pochodzący z  Królewca Ernst Meyer uczył  się zawodu 

w pruszczańskiej firmie Rathke w latach 1910-1911. Po zdoby-

ciu dyplomu mistrzowskiego pełnił funkcje inspektora ogrod-

niczego w Hamburgu. W roku 1919 powołany został najpierw 

na  funkcję naczelnego ogrodnika miejskiego w  Halle, a  na-

stępnie nadinspektora zieleni miejskiej tamże. 

Jednym z najważniejszych przedstawicieli ogrodniczej braci 

swoich czasów był absolwent szkoły Rathkego Theodor Ech-
termeyer. Urodzony w 1863 roku w Malborku, uczył u Rathke 

swojego zawodu w latach 1882-1884. Z początku zajmował się handlem, oczywiście w branży ogrodniczej. Był też krótki czas 

współwłaścicielem szkółki drzew. Dzięki swoim zdolnościom i coraz szerszej kompetencji szybko awansował i będąc równolegle 

naczelnym ogrodnikiem kilku zakładów zieleni miejskich, w  roku 1889 złożył egzamin Królewskiego Ogrodnika Naczelnego. 

Przejmując zarazem funkcje zarówno merytoryczne, jak i administracyjne królewskich instytucji Zieleni. W roku 1903 powołany 

został na  rektora Królewskiej Uczelni Ogrodniczej Am Wildpark w  Poczdamie. Prowadził także szeroko zakrojoną działalność 

edukacyjną, naukową. Autor i współautor niezliczonej ilości publikacji w fachowych pismach branżowych. Laureat wielu nagród, 

odznaczeń i tytułów honorowych w całej Europie. 

W  wyliczance tej musiało znaleźć  się także miejsce dla pruszczanina. A  był nim urodzony tu  w  roku 1886, Walter Kups. 

Terminował u Rathkego w latach 1902-1905. Następnie udał się „w świat”. Na jego drodze zawodowej znalazły się ogrodnictwa 

w Kostrzyniu, Kassel, Bremie i Dreźnie. Po studiach ogrodniczych w Poczdamie przyjął bardzo prestiżową propozycję naczelne-

go ogrodnika kompleksu Charlottenburg w Berlinie. Ale nie był to szczyt jego kariery. Ogromne kompetencje doprowadziły go 

do pozycji naczelnego ogrodnika królewskiego Nowych Ogrodów Królewskich w Poczdamie. W nowej powojennej rzeczywi-

stości na przełomie lat 1910 i 1920 stał się samodzielnym architektem zieleni. 

Ciekawostką, związaną z renomą firmy Ratkhe, może być fakt, że współpraca z nią musiała uchodzić w branży ogrodniczej 

tamtych czasów, za bardzo prestiżową. Do tego stopnia, że znanych jest wiele przykładów, które, by, jak to się dzisiaj mówi umie-

ścić w swoim CV „epizod” z firmą Rathke, gotowi byli pracować w niej na zasadach wolontariatu!! Taką drogę kształtowania swo-

jej kariery obrał właściciel dużej plantacji owoców pod Magdeburgiem, Friedrich Gustav, który zdobywał nieodpłatnie swoje 

doświadczenie przez cały rok. Innym 

zasłużonym w  branży ogrodniczej 

z wolontariackim akcentem w Prusz-

czu był Ernst Feyerabendt z Toru-

nia, którego wolontariat u  Rathke 

trwał 2 lata!

Karta pocztowa z ofertą 
Rathke&Syn, wysłana z Praust, 
do Wilhelma Rose w Lubece, 
ok.1900 r. Ze zbiorów Romana 
Ciesielskiego

Ogłoszenie w: „Słowo Pomorskie”, nr 69 z 1926 r. Źródło: 
Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa
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Dariusz Dolatowski
Fałszerz mleka 
i krzywoprzysięzca 
z Gołębiewa Wielkiego 
przed sądem 

Na początku lutego 1925  roku na wokandzie gdańskiego sądu ławniczego toczyła się rozprawa przeciwko gospodarzowi 

z  Gołębiewa Wielkiego Willemu Brosinskiemu i  jego żonie Fridzie, którzy oskarżeni byli o  fałszowanie mleka dostarczanego 

do mleczarni w Pruszczu.

„Danziger Volksstimme” z 7.02.1925 r., nr 32

Mleczarnia w Praust. Fragment pocztówki z 1910 r., z kolekcji Jacka Ciarkowskiego

historia
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Sprawa się wydała, gdy właściciel mleczarni w Pruszczu Teichgräber ponownie został ukarany za to, że mleko odtłuszczone 

sprzedawał jako tłuste. Na swoje usprawiedliwienie miał to, że takie mleko otrzymywał od dostawców. Nie uwolniło go ono 

jednak od kary, a władze postanowiły sprawę zbadać. 

Jak się okazało mleko Teichgräberowi dostarczali rolnicy z okolicznych wsi. Pewnego dnia przyjechał żandarm i zabrał próby 

mleka, które potem przekazano do zbadania w  laboratorium. W trakcie badania okazało się, że mleko w wielu przypadkach 

rzeczywiście trafiało od dostawców do mleczarni już odtłuszczone. Ci z reguły spychali winę na żony, które nie były oskarżone 

sądząc, że będą uniewinnieni choć z części czynu i otrzymają mniejszą karę. Nic bardziej błędnego, gdyż teraz sądy karały jed-

nakowo i mężczyznę i kobietę.

Tak było w przypadku gospodarza z Gołębiewa Wielkiego Willego Brosinskiego i jego żony Fridy, którzy stanęli przed obliczem 

gdańskiego sądu ławniczego jako oskarżeni za taki czyn. Dostarczone przezeń mleko miało po przebadaniu tylko 1,70% tłusz-

czu, podczas gdy w czasie dwóch prób wykonanych w oborze wykazywało 3% i 3,55% tłuszczu. Tym samym połowa tłuszczu 

została odciągnięta. Sąd skazał oboje oskarżonych z powodu fałszowania mleka polegającego na zaniżaniu zawartości w mleku 

tłuszczu z chęci zysku na kary po 100 guldenów grzywny.

Na  początku lutego 1932  roku Willy Brosinski ponownie stanął przed obliczem gdańskiego sądu ławniczego, ale  tym ra-

zem w towarzystwie swego dwudziestotrzyletniego szwagra Bruno Tempa z Drzewiny. Obydwaj zostali oskarżeni o nakłanianie 

do krzywoprzysięstwa, a Bruno Temp prócz tego o uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego.

Sprawa była związana z osobą Bruno Tempa, który w 1927 roku zrobił dziecko dwudziestoletniej dziewczynie. Na wszystkie 

sposoby starał się o uwolnienie od grożącego mu obowiązku alimentacyjnego. Gdy dziecko się urodziło jego opiekun prawny 

wytoczył Tempowi proces. Ten chciałby najlepiej schować się, aby go uniknąć i nie zostać uznanym za ojca. Nie wiedząc co czy-

nić zwrócił się o radę do starszego szwagra Brosinskiego, który zgodził się zastanowić i zająć sprawą.

Brosinski porozmawiał z zaprzyjaźnionym robotnikiem i zapytał go, czy zna porzuconą przez szwagra dziewczynę. Ten odpo-

wiedział, że tak, ale z przysługi grzecznościowej dla pracodawcy powie, że jej nigdy nie widział w rzeczywistości. Opowiedział 

mu o strasznym nieszczęściu, jakie spotkało szwagra i zapytał następnie, czy robotnik nie chciałby zarobić jako świadek, gdyby 

zeznawał fałszywie przed sądem i zrobił też coś z matką nieślubnego dziecka. 

– Pomyśl o tym – powiedział. Nie potrzebujesz pracować cały dzień, a potem dostaniesz jeszcze piękne pieniądze za świad-

czenie. Robotnik nie powiedział ani tak, ani nie. Po tygodniu przyszedł jego pracodawca znowu na rozmowę pod przysięgą. Usi-

łował mu przemówić do sumienia, ale bezskutecznie i przedstawiał mu w różowych kolorach zalety, które przyniosłoby złożenie 

fałszywego zeznania przed sądem. Robotnik ponownie odmówił i porzucił służbę.

Po tych próbach Temp udał się do innego robotnika, ale też tu mu się nie udało z nim porozmawiać z powodu jego przepro-

wadzki. Przy najbliższej sprzyjającej okazji ze złości pobił niesfornego robotnika. Temp przegrał proces alimentacyjny w pierw-

szej instancji, ale wygrał go później w drugiej. Pozostała sprawa nakłaniania przez Tempa i Brosinskiego do krzywoprzysięstwa, 

którą zgłosił do rozpatrzenia naczelnik gminy wiejskiej Drzewina.

Na rozprawie w sądzie obydwaj krzywoprzysięzcy usiłowali oczyścić się ze swej winy twierdząc, że naczelnik jest „czerwony”, 

główni świadkowie oskarżenia też są „czerwoni”, a oni sami prawdziwymi nazistami. Z tej przyczyny naczelnik i świadkowie są 

im wrogami.

Sąd nie miał żadnych podstaw, aby nie wierzyć świadkom oskarżenia, gdyż ci przedstawili tak wiele detali, które według opinii 

sądu nie można było po prostu wymyślić. Ponadto sąd reputację obydwóch świadków bez rozgłosu zbadał, ale nie wykrył nic 

niekorzystnego. 

W związku z tym sąd skazał oskarżonego Bruno Tempa na karę dwóch lat, a jego wspólnika Willego Brosinskiego na 1,5 roku 

pozbawienia wolności. Z powodu wysokości zasądzonej kary sąd zarządził, aby obu skazanych natychmiast odtransportować 

do więzienia.

“Danziger Volksstimme” 6.02.1932 r., nr 31
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Andrzej Kruk
Z kolekcji grafiki i malarstwa

C.G. Ludwig „Jezioro Ottomin”, 1825 rok

Wanda Boldt „Pręgowo”, 1923 rok
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Bartosz Gondek
Zapomniane katastrofy – 
Różyny i Pruszcz Gdański

Spektakularne i głośne, dziś odeszły w zasadzie całkowicie w zapomnienie. Mowa 

o dwóch katastrofach na torach, które wydarzyły się w latach 60 – tych XX wieku 

w Różynach i Pruszczu Gdańskim.

Jedna ofiara śmiertelna i 33  ranne. Taki był tragiczny bilans wypadku kolejowe-

go, jaki wydarzył  się we  wtorek, 22  listopada 1966  roku, o  godzinie 5.55  na  stacji 

w Różynach. Stojący tutaj na bocznym torze pociąg towarowy, ignorując, lub nie wi-

dząc z powodu mgły, zamkniętego semafora, wjechał na główny tor, zderzając się 

po  chwili czołowo z  rozpędzonym pociągiem relacji Gdynia – Olsztyn. W  wyniku 

wykolejenia  się obu składów doszło do  przewrócenia wagonów – także pociągu 

osobowego. 

– Drzemałem właśnie w najlepsze, jadąc tym pociągiem do pracy, do Elbląga – kiedy 

zbudził mnie wielki huk – relacjonował reporterowi „Dziennika Bałtyckiego”, Leopold Kuft 

– pasażer pociągu osobowego – Wagon motorowy, w którym zająłem miejsce, zaczął 

wyprawiać dziwne harce, miałem wrażenie, że koziołkuje. Rzucany z wielką siłą między 

ścianami i  ławkami, dopiero po  chwili, gdy wszystko  się uspokoiło, zdołałem  się dźwi-

gnąć. Zewsząd słychać było krzyki i jęki rannych. Niedaleko mnie leżał poważnie ranny 

młody żołnierz. Obok wagonu walał się duży zbiornik metalowy, spod którego wydoby-

wały się jęki rannego, wzywającego rozpaczliwie pomocy. 

W  wyniku pięciogodzinnej akcji ratowniczej, prowadzonej przez 21  jednostek 

służb ratunkowych, do szpitali odwieziono 33 osoby. Wśród nich najciężej rannych: 

Franciszka Rogowskiego z Gdańska, Władysława Grzesiuka z Wrzeszcza, maszynistę pociągu osobowego Waldemara Klickiego 

z Oliwy, Józefa Kahaczyńskiego z Gdyni, Karola Kowalskiego, konduktora PKP z Olsztyna i Ryszarda Bamoszke z Rumi. Na miejscu 

zginął pomocnik maszynisty pociągu towarowego, Roman Burczyk z Bolesławowa koło Skarszew.

W związku z katastrofą pod Różynami, zablokowana została linia Gdańsk – Tczew, a pociągi dalekobieżne skierowano na dro-

gę okrężną, z Gdyni, przez Kościerzynę. Tam, o godzinie 8.19, na stacji Osowa wykoleił się kolejny pociąg, tym razem ekspres, 

relacji Gdynia – Łódź. Tu obyło się na szczęście bez ofiar. Nie jest to jednak koniec nieszczęśliwych zdarzeń, związanych z tragedią 

w Różynach. Jakby mało było katastrof na torach, na Oruni zderzyły się dwie karetki pogotowia, śpieszące po rannych.

Półtora roku później…

Tym razem na stacji kolejowej Pruszcz Gdański, doszło do kolejnego poważnego incydentu na torach. 5 lipca 1968 roku czo-

łowo zderzyły się: pociąg towarowy Gdańsk – Zajączkowo Tczewskie i wagon motorowy pociągu osobowego relacji Kartuzy 

– Gdańsk. Zdarzenie miało miejsce we wczesnych godzinach rannych – około 4.50. W wyniku kolizji, poważniej rannych zostało 

kilka osób. Ich nazwiska podała dzień później trójmiejska prasa. Byli to: 12-letnia Bogusława (Dagmara?) Bartoszewska, zam. 

w Pruszczu Gd., ul. Powstańców Warszawy 12, 41-letnia Modesta (Małgorzata?) Borzęcka, zam. w Pruszczu Gd., ul. Lotnicza 4, 

42-letnia Felicja Szkrabko, zam. w Pruszczu Gd., ul. Wybickiego 7 oraz, 40-letni Czesław Torłot, zam. w Straszynie-Prędzieszynie. 

Ciężko ranni oraz 8 osób spośród lżej rannych przewieziono do Szpitala Wojewódzkiego w Gdańsku. Kilku dalszym osobom 

udzielono pomocy ambulatoryjnej. Przerwa w ruchu kolejowym trwała około 2 godzin.

historia
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Srebrna spinka
I Ogólnopolski konkurs  
plastyczno – literacko – historyczny

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich, Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie i Gminny Ośrodek Kultury 

i Biblioteka Publiczna w Skarszewach zorganizowały Ogólnopolski Konkurs Plastyczno-Literacki „Srebrna Spinka”. Organizatorem 

wykonawczym konkursu była Fundacja „KIWI – Kreatywność Inicjatywa Wielokulturowość Integracja” z Pruszcza Gdańskiego. 

Patronat nad konkursem objęli: Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin Mirosław Chyła, Burmistrz Miasta i Gminy Skarszewy Jacek Pauli 

oraz Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol. 

Celem konkursu była promocja gmin Pelplin, Skarszewy i Trąbki Wielkie, poprzez refleksję o historii tych regionów przedsta-

wioną w formie artystycznej – malunku, fotografii, w przestrzennej formie i w utworze literackim. 

Finisaż konkursu został zorganizowany w Galerii Sztuki „Szary Ganek”, Oleny Ulianovej. Twórcy prac podzielili się swoimi inspi-

racjami, osobistymi powiązaniami z tematyką konkursu. Wręczono dyplomy i nagrody. Nagrody i wyróżnienia zostały przyznane 

w oparciu o werdykt dwóch komisji, w skład których wchodzili specjaliści – osoby związane ze sztukami plastycznymi i literacki-

mi. Nagrodą główną i nagrodą publiczności była Srebrna Spinka – piękny srebrny biżuteryjny drobiazg wykonany przez artystę. 

W dziedzinie prac plastycznych nagrodę główną otrzymała Aleksandra Kasperuk a wyróżnienia Jolanta Mieczkowska, 

Danuta Klementowska i Elżbieta Pozorska. Nagrodę główną za pracę literacką przyznano grupie „Warsztaty Haiku abc”. 

Nagrodę publiczności zdobyła Anna Flis. 

Efektem finalnym konkursu będzie album SREBRNA SPINKA, nad którego wersją elektroniczną trwają obecnie prace. Album 

będzie zawierał wszystkie prace zgłoszone do konkursu, z przywołaniem inspiracji i emocji towarzyszących ich tworzeniu przez 

autorów, ponadto dużą ilość ciekawych elementów wizualnych i  tekstowych. Książkę wzbogacą rodzinne archiwa każdego 

z uczestników.

Aleksandra Kasperuk „Podróże małe i duże”
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Żaneta Komkowska „Więzi”

Jolanta Mieczkowska „Zapomniana historia”

Elżbieta Pozorska „Jaskółki odleciały”

Danuta Klementowska „Piotr”

Anna Flis „Święci w Nowym Wiecu”, rzeźba (fragment)
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Cezary Koziara
Wnuki Dinozaurów

To kolejna historia muzyczna, która zaczęła się w ubiegłym wieku i chociaż nie są to czasy tak odległe jak era dinozaurów 

to z tymi stworami ma sporo wspólnego. W środowisku muzycznym „dinozaurami” nazywano muzyków, którzy swe lata świet-

ności mieli już dawno za sobą, jednak z różnych względów (potrzeby występów publicznych, dla pieniędzy itp.) wracali na es-

trady. W  wielu miejscowościach, również powiatu gdańskiego, w  ostatnich dwóch dekadach przed milenium powstawało 

mnóstwo zespołów grających różnego rodzaju modną muzykę ogólnie nazywaną młodzieżową. Wyjątkami były grupy, które 

swoje zainteresowania skierowały w stronę lat 60-tych. Jednym z takich zespołów były „Wnuki Dinozaurów”, który w roku 

1986, w Łęgowie założyli byli uczniowie miejscowej szkoły podstawowej. Ale od początku. 

Już w podstawówce Janusz Koziarski – perkusja i Andrzej Dadacz – gitara basowa udzielali się w szkolnym zespole mu-

zycznym, w którym śpiewała również młodsza o dwa lata Anna Górecka. Ulubiony repertuar to bardzo popularne utwory 

„Czerwonych Gitar”, szczególnie z pierwszego okresu istnienia supergrupy oraz utwory innych wykonawców z  tych czasów. 

Po ukończeniu podstawówki okazało się, że potrzeba muzykowania jest bardzo duża, więc panowie wspólnie z Anią i pozyska-

nymi do pełnego składu Waldemarem Duddkiem – gitara i Jarosławem Szymkowiakiem – klawisze, po kilku miesiącach 

prób w garażu ojca Janusza zgłosili się do Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Łęgowie, gdzie zostali przyjęci z otwartymi 

ramionami przez ówczesną dyrektor – Teresę Kuśmierską. Zaczęły się próby, wszystko wyglądało bardzo obiecująco, zespół pre-

zentował bardzo dobry poziom muzyczny i chociaż organy „Estrada 1” musiało dźwigać co najmniej czterech ludzi zespół zaczął 

z powodzeniem występować. Był to dobry czas dla muzyki, odbywało się dużo koncertów, przeglądów, festynów i festiwali. 

Zespół jeszcze bez nazwy zagrał na pokazie agencji modelek w GOK-u, w Łęgowie i jej szef Kryspin Wilamowski zaproponował 

wspólne występy, w bardziej nobilitujących miejscach oraz sprawił, że zespołem zajął się znany muzyk – perkusista – Mariusz 

Przybylski. „Wnuki” zagrały m.in. w  muszli koncertowej w  Gdyni, hotelu Gdynia, Teatrze Wybrzeże w  Gdańsku oraz wielu in-

nych miejscach. A jak doszło do powstania nazwy zespołu? Po prostu zespół grający w znanych miejscach powinien jakoś się 

nazywać. Już na pierwszym występie w hotelu Gdynia prowadzący biorąc pod uwagę młody wiek członków zespołu i rodzaj 

„Wnuki Dinozaurów” zdjęcie na plakat 
reklamowy. Od lewej: Anna Górecka – 

śpiew, Andrzej Dadacz – bas, Waldemar 
Duddek – gitara, Piotr Pocheć – klawisze, 

Janusz Koziarski – perkusja

muzyka
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wykonywanej muzyki zapowiedział „Wnuki Dinozaurów” i  tak już zostało. Wkrótce Jarka Szymkowiaka zastąpił na klawiszach 

Piotr Pocheć – PEPO. Bałtycka Agencja Artystyczna BART, po wspólnych koncertach z bydgoskimi „Żukami”, zorganizowała „Wnu-

kom” osobny koncert w legendarnym NON STOP-ie. 

W 1991 roku po wygraniu Przeglądu Zespołów Muzycznych organizowanych przez GOK w Łęgowie, dokonano profesjonal-

nych nagrań w studio Radia GDAŃSK utworów napisanych w całości przez Mariusza Przybylskiego. Były to: „Mgły Poranne”, „Gdzieś 

na mojej drodze”, „Kurs” i „Chciałbym zabrać Cię daleko”. W związku z tym wydarzeniem w Radio GDAŃSK miała miejsce specjalna 

audycja z udziałem członków zespołu, którą poprowadziła znana dziennikarka Krystyna Reynowicz. Również w 1991 roku zespół 

został wyróżniony na festiwalu „Białostockie Malwy”, gdzie wystąpił w czasie reżyserowanego przez Adama Hanuszkiewicza kon-

certu galowego w towarzystwie „Big Warsaw Band” pod kierownictwem Stanisława Fijałkowskiego. Na gitarze wówczas zagrał 

Jarosław Kaczor, gdyż Waldek Duddek odmówił udziału w tej imprezie. W 1993 roku przestała śpiewać w zespole Ania Górecka, 

wrócił Waldek Duddek. Skład nadal się zmieniał. Zrezygnował Andrzej Dadacz a jego miejsce na basie zajął Marek Lubiński, któ-

rego z kolei zastąpił znany z kapeli „BABSZTYL” Witold Gaziński. Panowie „skręcili” bardziej w stronę ostrzejszego rock’a i dlatego 

odszedł mający trochę inne zapatrywania muzyczne PEPO. Wkrótce do kapeli dołączył drugi gitarzysta – Ireneusz Krawczyk. I tak 

zespół przetrwał do 2000 roku. Intensywne próby na plebanii w Łęgowie, sporo koncertów typu Truskawkobranie czy Jarmark 

Dominikański i w pewnym momencie nastąpił koniec. 

Taka to historia bardzo dobrze zapowiadającego się zespołu „Wnuki Dinozaurów” z Łęgowa. „Żuki”, grający również repertuar 

„Czerwonych Gitar” przetrwały do dziś a „Wnuki” niestety nie  istnieją. Ale przecież najważniejsza w życiu, jak to mówi artysta 

estradowy Paweł Konnak Konjo, jest przygoda! A to wszystko zdarzyło się naprawdę!

Jeden z wczesnych koncertów. Od lewej: Anna Górecka – śpiew, 
Waldemar Duddek – gitara, Piotr Pocheć – klawisze, Janusz Koziarski 

– perkusja, Andrzej Dadacz – bas

„Wnuki Dinozaurów” jako laureat przeglądu zespołów muzycznych 
w Łęgowie. Od lewej: Anna Górecka, Andrzej Dadacz, Janusz Koziarski, 

Teresa Kuśmierska – dyrektor GOK w Łęgowie, Jarosław Kaczor –
gitara, Mariusz Przybylski – instruktor muzyczny i Piotr Pocheć

Na jednym z wielu festynów. Od lewej: Jarosław Kaczor, Piotr Pocheć, 
Anna Górecka, Janusz Koziarski, Andrzej Dadacz

Wspólne zdjęcie z Bogusławem Mecem po jednym 
z koncertów. Pierwszy z lewej: nowy basista zespołu Marek 

Lubiński
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Internetowa ankieta, szkolenia oraz warsztaty 
on-line i stacjonarne dla pracowników, zakup 
nowoczesnego sprzętu cyfrowego… To tylko 
niektóre elementy projektu Kultura XXI wieku - 
tworzymy ją razem!, realizowanego obecnie 
przez Ośrodek Kultury, Sztuki i Bibliotekę Publicz-
ną Gminy Pruszcz Gdański w Cieplewie.
– Na ten cel, jako jeden z dwustu beneficjentów 
projektu systemowego Konwersja Cyfrowa 
Domów Kultury, otrzymaliśmy dofinansowanie 
w wysokości 170 tys. 100 zł – wyjaśnia Grzegorz 
Antoni Cwaliński, dyrektor OKSiBP w Cieplewie. 
- To środki pochodzące z Funduszy Europejskich 
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfro-
wa na lata 2014-2020. Za nami część webinariów 
i szkoleń dla pracowników, zorganizowanych 
przez Narodowe Centrum Kultury.
Jednym z kilku działań realizowanych w wykorzy-
staniem środków z grantu będzie też wzmocnienie 
Lokalnego Archiwum Społecznego (LAS). Projekt 
LAS został zainicjowany wraz z uruchomieniem 
Mediateki w Straszynie. Instytucja we współpracy 
ze Stowarzyszeniem „Dolina Raduni” archiwizuje 
artefakty w postaci cyfrowych kopii zdjęć, doku-
mentów i publikacji, związanych z historią gminy 
Pruszcz Gdański i jej mieszkańców. 
Dzięki udziałowi w projekcie Konwersja Cyfrowa 
Domów Kultury, OKSiBP zakupi m.in. pojemny 
serwer, który umożliwi bezpieczne przechowywa-
nie zgromadzonych przez LAS zasobów. Ośrodek 
doposaży się też w sprzęt potrzebny do dokumen-
towania tego co na co dzień i od święta dzieje się 
wokół nas. 
- Planujemy między innymi zakup urządzeń do 
realizacji i montażu na przykład dokumentalnych 
materiałów audio-wideo produkowanych przez 
Ośrodek, które również zasilą zbiory LAS – 
dodaje Grzegorz Cwaliński. – Gorąco zachęcamy 
wszystkich mieszkańców do dzielenia się z nami 

skarbami, jakie przechowują w swoich domach. 
Wszyscy mamy większe lub mniejsze zbiory cieka-
wych fotografii, dokumentów, pism i druków. 
Z pozoru nawet nieciekawych, ale które zachowu-
jemy, bo z różnych powodów są dla nas ważne. 
I z różnych względów mogą okazać się istotne 
również dla innych, (nie tylko dla historyków!). 
Warto je więc przejrzeć i przekazać do społeczne-
go archiwum. Zwłaszcza dopóki pamięć pozwala 
nam rozpoznać twarze czy miejsca widoczne na 
fotografiach, wyjaśnić do czego służył ten czy inny 
druk, talon etc. i dopóki jeszcze możemy pomóc 
w ich objaśnieniu i opisaniu. Zachowajmy nasze 
skarby dla kolejnych pokoleń!

Kultura XXI wieku – tworzymy ją razem!
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Gmina Cedry Wielkie  
laureatem w ogólnopolskim  
konkursie „Samorząd dla Dziedzictwa”

Gmina Cedry Wielkie została laureatem w ogólnopolskim konkursie „Samorząd dla Dziedzictwa”, który skierowany był do samorządów 

gminnych, mogących wykazać się modelowym opracowaniem, wdrażaniem i  realizacją gminnego programu opieki nad zabytkami. 

Podczas uroczystej gali w Warszawie, nagrodę odebrał wójt Janusz Goliński. Nasza gmina została doceniona w kategorii gmin miejsko-

-wiejskich i wiejskich. Organizatorem konkursu byli: Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Generalny Konserwa-

tor Zabytków, przy udziale Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Jury konkursu doceniło nasz samorząd za szeroko zakrojone działania konserwatorskie, organizacyjne i promocyjne na rzecz dziedzic-

twa kulturowego Żuław, ale również za budowanie, odkrywanie i uwypuklanie w oparciu o dziedzictwo kulturowe unikalnej tożsamości 

lokalnej, które może stanowić wzór dla innych samorządów lokalnych.

– Chcemy i musimy dbać o nasze dziedzictwo kulturowe. Zabytki to nasza przeszłość, nasza tożsamość i spuścizna po ludziach, którzy nie-

gdyś zamieszkiwali te ziemie. Czas nie  był łaskawy dla żuławskich zabytków. Musimy dołożyć wszelkich starań, aby ocalić to, co  pozostało. 

Wiadomo, że koszt finansowy będzie duży, ale musimy szukać rozwiązań, które pomogą nam zrealizować ten cel – mówi wójt Janusz Goliński.

Przypomnijmy, że kilka lat temu zakończono realizację dużego projektu, dzięki któremu uratowano wiele cennych zabytków znajdują-

cych się na Żuławach. Jego liderem była właśnie gmina Cedry Wielkie. Dzięki pozyskanym środkom z Unii Europejskiej wyremontowano 

cztery kościoły w: Cedrach Wielkich, Trutnowach, Giemlicach i Kiezmarku oraz dom podcieniowy w Miłocinie. W programie uczestniczyła 

także gmina Nowy Dwór Gdański oraz gmina Nowy Staw, gdzie także remontowano żuławskie zabytki.

Internetowa ankieta, szkolenia oraz warsztaty 
on-line i stacjonarne dla pracowników, zakup 
nowoczesnego sprzętu cyfrowego… To tylko 
niektóre elementy projektu Kultura XXI wieku - 
tworzymy ją razem!, realizowanego obecnie 
przez Ośrodek Kultury, Sztuki i Bibliotekę Publicz-
ną Gminy Pruszcz Gdański w Cieplewie.
– Na ten cel, jako jeden z dwustu beneficjentów 
projektu systemowego Konwersja Cyfrowa 
Domów Kultury, otrzymaliśmy dofinansowanie 
w wysokości 170 tys. 100 zł – wyjaśnia Grzegorz 
Antoni Cwaliński, dyrektor OKSiBP w Cieplewie. 
- To środki pochodzące z Funduszy Europejskich 
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfro-
wa na lata 2014-2020. Za nami część webinariów 
i szkoleń dla pracowników, zorganizowanych 
przez Narodowe Centrum Kultury.
Jednym z kilku działań realizowanych w wykorzy-
staniem środków z grantu będzie też wzmocnienie 
Lokalnego Archiwum Społecznego (LAS). Projekt 
LAS został zainicjowany wraz z uruchomieniem 
Mediateki w Straszynie. Instytucja we współpracy 
ze Stowarzyszeniem „Dolina Raduni” archiwizuje 
artefakty w postaci cyfrowych kopii zdjęć, doku-
mentów i publikacji, związanych z historią gminy 
Pruszcz Gdański i jej mieszkańców. 
Dzięki udziałowi w projekcie Konwersja Cyfrowa 
Domów Kultury, OKSiBP zakupi m.in. pojemny 
serwer, który umożliwi bezpieczne przechowywa-
nie zgromadzonych przez LAS zasobów. Ośrodek 
doposaży się też w sprzęt potrzebny do dokumen-
towania tego co na co dzień i od święta dzieje się 
wokół nas. 
- Planujemy między innymi zakup urządzeń do 
realizacji i montażu na przykład dokumentalnych 
materiałów audio-wideo produkowanych przez 
Ośrodek, które również zasilą zbiory LAS – 
dodaje Grzegorz Cwaliński. – Gorąco zachęcamy 
wszystkich mieszkańców do dzielenia się z nami 

skarbami, jakie przechowują w swoich domach. 
Wszyscy mamy większe lub mniejsze zbiory cieka-
wych fotografii, dokumentów, pism i druków. 
Z pozoru nawet nieciekawych, ale które zachowu-
jemy, bo z różnych powodów są dla nas ważne. 
I z różnych względów mogą okazać się istotne 
również dla innych, (nie tylko dla historyków!). 
Warto je więc przejrzeć i przekazać do społeczne-
go archiwum. Zwłaszcza dopóki pamięć pozwala 
nam rozpoznać twarze czy miejsca widoczne na 
fotografiach, wyjaśnić do czego służył ten czy inny 
druk, talon etc. i dopóki jeszcze możemy pomóc 
w ich objaśnieniu i opisaniu. Zachowajmy nasze 
skarby dla kolejnych pokoleń!

Kultura XXI wieku – tworzymy ją razem!
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Dariusz Piasek
Dziedzictwo historyczne 
powiatu gdańskiego

Dziedzictwo historyczne powiatu gdańskiego cechuje wyjątkowe bogactwo i różnorodność. Od śladów wielu kultur przedhi-

storycznych, jak choćby tych, które funkcjonowały na tym terenie w okresie wpływów rzymskich, poprzez najstarsze słowiańskie 

grody i nazwy terenowe świadczące o zasiedleniu tych ziem we wczesnym średniowieczu przez naszych słowiańskich przod-

ków, dalej niezwykle spektakularne zabytki z okresu panowania krzyżackiego (1308-1454), a następnie długiej przynależności 

do polskich Prus Królewskich (1454-1772), pruską industrializację na przełomie XIX i XX wieku, aż do czasów zniszczeń II wojny 

światowej i powojennej odbudowy w zupełnie nowych warunkach społecznych i politycznych.

Na zróżnicowanie dziedzictwa historycznego powiatu wpłynęły również uwarunkowania geograficzne. Z  jednej strony są 

to żyzne równiny Żuław Gdańskich, zagospodarowane stopniowo, najpierw przez możnych rycerzy z czasów księstwa pomor-

skiego, potem przez Krzyżaków, a następnie przez holenderskich menonitów, z drugiej – słabiej zaludnione i uboższe obszary 

wysoczyzny morenowej, częściowo zalesione do dzisiaj.

W codziennej krzątaninie często nie zauważamy tego, co  jest w zasięgu naszego wzroku, dlatego celem naszego konkur-

su było wyostrzenie spojrzenia mieszkańców powiatu pod kątem szukania w swoim otoczeniu śladów przeszłości. Jesteśmy 

bowiem dziedzicami wielowiekowej historii, co uczy pokory wobec dokonań naszych poprzedników, ale stanowi również wy-

zwanie, ażeby odczytywać historię naszej małej ojczyzny w  całej jej złożoności i  różnorodności. Szacunek wobec zabytków 

przeszłości jest też niewątpliwie miarą naszej kultury. 

Projekt pod  nazwą „Dziedzictwo historyczne powiatu gdańskiego – konkurs fotograficzny” zrealizowało Stowarzyszenie Traugutt.org. 

Dofinansowano ze środków Starostwa w Pruszczu Gdańskim w ramach realizacji zadania „Zorganizowanie imprezy promującej kulturę 

i tradycję powiatu gdańskiego”

Marcin Ugorenko  
– I miejsce

Kościół 
we Wróblewie został 

wzniesiony w XVI 
w. jako prywatna 

kaplica luterańska 
gdańskiej rodziny 
patrycjuszowskiej 

Scheweke, która 
dzierżawiła większość 

tutejszych gruntów. 
W XVII w. dobudowano 

do niej część 
zachodnią od strony 

Motławy, tworząc 
jeden z najbardziej 

malowniczych 
obrazów tak 

charakterystycznych 
dla Żuław związków 

człowieka z wodą.

historia / fotografia



57

Tomasz Byczuk – II miejsce
Majestatyczna, gotycka bryła kościoła 

w Pruszczu Gdańskim, pamiętającego jeszcze 
czasy wielkich mistrzów krzyżackich, kryje w sobie 

wiele interesujących zabytków sztuki kościelnej, 
i to w wersji luterańskiej, ponieważ od połowy XVI 

w. do 1945 r. była to świątynia protestancka.

Bogdan Groth – III miejsce
Potężna, otaczająca wzgórze zamkowe fosa i resztki 
gotyckich murów obronnych (w Grabinie Zameczek 
– red.) świadczą niezbycie, że w czasach krzyżackich 
była to rzeczywiście obronna siedziba zakonnego 
urzędnika, zarządzającego terenem Żuław 
Gdańskich. Niestety, późniejsze wojny i przebudowy 
zupełnie zmieniły wygląd budynków zamkowych, 
które w okresie nowożytnym służyły jako folwark 
dzierżawiony przez gdańskich patrycjuszy, a po 
II wojnie światowej popadły w ruinę.

Dagmara Hennig – wyróżnienie
Monumentalne ruiny gotyckiego kościoła w Steblewie przypominają 

o dawnej potędze Zakonu Krzyżackiego, panującego na tych terenach 
w średniowieczu, ale także o wygórowanych ambicjach zamożnych 

żuławskich sąsiadów, których stać było na wzniesienie tak okazałej 
budowli. Wieża kościoła jest tak solidnie zbudowana, że mogła niegdyś 

pełnić również funkcje obronne. 

Larysa Chernytska – wyróżnienie
Pruszcz stał się formalnie miastem dopiero 

w 1945 r., ale już od końca XIX w., ze względu 
na bliskość Gdańska, liczba ludności tej wsi stale 

rosła, by tuż przed wojną osiągnąć ok. 3 tys. 
mieszkańców. Świadectwem tamtych czasów 
jest małomiasteczkowa zabudowa wzdłuż ul. 

Grunwaldzkiej i ul. Chopina.



58     styczeń – marzec 2022

Wyróżnienie otrzymały także Izabela Konicz i Anna Sławska.

Tomasz Byczuk – wyróżnienie
Tereny nad dolną Radunią, na których 

w średniowieczu powstał Pruszcz, były intensywnie 
zasiedlone już w starożytności. Najbardziej 

spektakularne zabytki pozostawili po sobie nosiciele 
tzw. kultury wielbarskiej, mieszkający tutaj w okresie 

funkcjonowania szlaku bursztynowego. Pozostało 
po nich duże cmentarzysko, na którym zmarłych 

chowano z bogatym wyposażeniem, pochodzącym 
z handlu, z rzymskimi kupcami.

Marta Kubińska – wyróżnienie
Kanał Raduni to bez wątpienia jedna z najtrwalszych 

i najbardziej pożytecznych pamiątek krzyżackiego 
panowania, daleko ważniejsza od przejściowych 

sukcesów militarnych czy politycznych. Zbudowany 
w połowie XIV w. z inicjatywy gdańskich komturów, liczy 

sobie 13,5 km i funkcjonuje do dzisiaj. Pierwotnie miał 
dostarczać wodę na potrzeby miasta i zamku, poruszać 

młyny, w tym słynny Wielki Młyn, a także nawadniać 
gdańskie fosy.

Joanna Świątek – wyróżnienie
Przełom XIX i XX w. to czas dużego ożywienia 

gospodarczego, które na Żuławach przejawiało się, między 
innymi, upowszechnieniem uprawy buraków cukrowych, 

przerabianych na cukier w okolicznych zakładach 
przemysłowych. Cukrownia w Pruszczu, złożona z inicjatywy 

dra H. Wiedemanna, rozpoczęła produkcję w 1881 r. 
i kontynuowała ją z powodzeniem do początku XXI w.

Bogdan Groth – wyróżnienie
Rzeki i strumienie spływające z wysoczyzny 

morenowej na Żuławy od wieków były wykorzystywane 
do napędzania młynów i kuźni. Na początku XX w. 

największa z nich – Radunia – znalazła również nowe 
zatrudnienie do produkcji prądu elektrycznego. 

Elektrownię w Kuźnicach uruchomiono w 1934 r. 
jako jeden z elementów tzw. Kaskady Raduni, która 

z powodzeniem funkcjonuje do dzisiaj.
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Magda Bielicka

Wraz z córką i wieloletnim pracownikiem elektrowni „Straszyn” wspominamy ojca pomorskiej energetyki  

– Konrada Lewandowskiego (1914 – 2007)

Elektrownia wodna „Straszyn”, choć już na terenie Bąkowa w sąsiedniej gminie, od zawsze traktowana jest przez 
Straszynian jako „nasza”. Co do jej przynależności nie mają wątpliwości byli pracownicy, jak nasz rozmówca.

Miał 17 lat, gdy rozpoczął pracę Zakładzie Elektrowni Wodnych w Straszynie. Był rok 1947. – Nie byłem pełnoletni, więc powie-

działem, że jestem rok starszy, inaczej by mnie nie zatrudnili – opowiada 91-letni dziś Paweł Furman, który przepracował w elek-

trowni 45 lat. – Zatrudniłem się do prac przy pogłębianiu Raduni. Za pierwsze zarobione pieniądze zrobiłem prawo jazdy. Rok później 

zostałem kierowcą i na tym stanowisku pracowałem do emerytury.

Pan Paweł jeździł samochodami osobowymi, ciężarowymi i autobusami. Tymi ostatnimi najdłużej, bo 20 lat. – Woziłem pra-

cowników do zakładu i z powrotem. A pracowali tu ludzie z całej okolicy – wspomina. – Najwięcej Kaszubów, bo dyrektor Lewandowski 

najbardziej lubił właśnie ich zatrudniać. Mówił, że są najbardziej pracowici.

Słowa Pawła Furmana potwierdza Maria Jarnicka, córka Konrada Lewandowskiego, wieloletniego dyrektora Zakładu 

Elektrowni Wodnych w Straszynie, uznawanego za ojca energetyki na Pomorzu. – W te strony tata przybył z Gródka, jeszcze przed 

drugą wojną światową. Sprowadził go profesor Alfons Hoffman, słynny energetyk – wspomina.

Konrad Lewandowski najpierw trafił do elektrowni wodnej w Bielkowie, następnie do Straszyna. 

Jako dyrektor nadzorował nie tylko elektrownie na rzece Raduni, ale również liczne obiekty z całego Pomorza, przynależące 

wówczas do tutejszego Zakładu Elektrowni Wodnych.

– W 1972 r. nastąpiła reorganizacja i elektrownie trafiły do poszczególnych zakładów energetycznych w danych miejscowościach. 

Nasze obiekty, oczywiście, do  Gdańska – opowiada dalej Maria Jarnicka. – Tata został przeniesiony do  Zakładu Energetycznego 

w Gdańsku, gdzie do 1995 roku pracował jako specjalista ds. elektrowni wodnych.

Inż. Konrad Lewandowski z żoną Zofią przed swoim domem, tuż przy 
elektrowni wodnej w Straszynie. Fot. Archiwum Marii Jarnickiej

Elektrownia w Straszynie została wybudowana 
w 1910 roku. Fot. Magda Bielicka

wspomnienia
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W  Straszynie powstał Zakład Robót Hydrotechnicznych i  Budownictwa Energetyki. Miał swój biurowiec, którego budowę 

nadzorował jeszcze Konrad Lewandowski. 

– Ten budynek to obecnie tak zwany „Sopociak” – wyjaśnia Paweł Furman, który widzi go z okna swojego domu przy ul. Space-

rowej, gdzie zresztą mieszka od kilkudziesięciu lat. – Kontynuowałem pracę w straszyńskiej elektrowni również po zmianach. Zawsze 

dobrze mi się tu pracowało – przyznaje. – Moja żona również tu pracowała, tylko na magazynie. 

– Kiedyś zakład zatrudniał z 300 osób. Na jednej elektrowni było po czterech maszynistów i po dwóch stróżów. Dziś wystarczy po jed-

nej osobie, bo resztę robią maszyny i komputery – dodaje.

Paweł Furman pracował 
w elektrowni „Straszyn” 45 lat. Był 
kierowcą. Za jego czasów było 
70 pojazdów. Fot. Magda Bielicka

Maria Jarnicka ma wiele 
pamiątek po swoim tacie 

Konradzie Lewandowskim – 
dokumenty, dyplomy, wycinki 

z czasopism. Fot. Magda Bielicka

Fundatorzy wydania kwartalnika „Neony-Tożsamość” nr 1(25) 2022 r.

Wiesław Jezierewski, Tadeusz Karmazyn, Aleksandra Grodzicka, Maria Szymańska, Joanna 
Kleinzeller, Konrad Wiszniewski, Wiesław Kazanowski, Ilona Roszak, Grażyna Michałkiewicz-
Goszczyńska, Anna Klejzerowicz, Ewa Kruglik, Zbigniew Brzostowski, Ewa Majewska-Boduch, 

Urszula Cwalińska, Jan Smalewski, Anna Piotrowska, Krystyna Papakul, Maria Chmiel, Barbara 
Chudyba, Renata Jelińska, Roman Ciesielski.
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Tomasz Jagielski
Strzelanina na dworcu 
w Pszczółkach w 1920 r.

Wielu podróżnych mijając lub przejeżdżając przez stację kolejową w Pszczółkach nie wie, że przed laty miała tu miejsce po-

tyczka żołnierzy polskich. 

Rok 1920 to czas wielkich zmian politycznych oraz geograficznych m. in. traktat wersalski został ratyfikowany. Na jego mocy 

powstało Wolne Miasto Gdańsk pod patronatem Ligi Narodów. Granica przebiegały w okolicach Sobowidza, Kolnika, Miłobądza 

i Koźlin. Polska miał władzę zwierzchnią nad koleją, ochroną celną, własną pocztę oraz składnicę wojskową na Westerplatte. 

Wielkie obszar Pomorza z Kaszubami, Kociewiem, Borami Tucholskimi znalazł się ponownie w Polsce. Wojska Frontu Pomor-

skiego w skład, którego wchodził Pułk Ułanów Krechowieckich wraz z gen. Józefem Hallerem przyłączały kolejne miasta do ma-

cierzy. Dowódca w Tczewie powiedział: „Ślubuję, że  tej ziemi nie  oddamy nigdy!”. Po  czym zawołał „Nie  rzucim ziemi, skąd nasz 

ród”. Kulminacją tej operacji były zaślubiny z morzem 10 lutego 1920 w Pucku. 

24 marca 1920 roku grupa 15 polskich żołnierzy wraz z oficerem z Pułku Ułanów Krechowieckich udawała się do swojej jed-

nostki. W Pszczółkach mieli przesiadkę na inny pociąg i dlatego udali się do poczekalni. Wówczas podeszło do nich kilkunastu 

żołnierzy z niemieckiego oddziału Sicherheitswehr z żądaniem oddania broni. Polacy odmówili, wówczas niemiecki wachmistrz 

Voss wyciągnął rewolwer i wystrzelił w kierunku ułanów. Wywiązała się strzelanina, w wyniku której zginęło dwóch Polaków. 

Kolejnych dwóch zostało rannych jeden oficer i szeregowiec, po stronie niemieckiej po kilku dniach zmarł jeden z żandarmów.

28 marca 1920 roku w Tczewie odbył się uroczysty pogrzeb polskich żołnierzy, którzy zginęli w Pszczółkach. Byli to Teodor Leli-

wa Sławiński i Tomasz Drzewicki. Przy biciu dzwonów i udziale całego korpusu oficerskiego odprowadzono trumny na tczewski 

cmentarz. Pochód prowadził kapelan wojskowy w asyście orkiestry garnizonowej. Ofiary incydentu pochowano we wspólnej 

mogile. W uroczystości brali udział wszyscy żołnierze z Tczewa i okolic.

Kiedy pół roku później minęła bolszewicka zawierucha, w  Łodzi modlono  się za jednego z  poległych w  incydencie Pola-

ków, Teodora Leliwę Sławińskiego. Poległy był w stopniu starszego ułana, a także studiował w Szkole Głównej Gospodarstwa 

Wiejskiego w Warszawie. Opłakiwały go matka i siostra. To one zadbały, aby zwłoki zamarłego przenieść do Łodzi. Tomasz Drze-

wicki dalej spoczywa na cmentarzu w Tczewie.

Tomasz Drzewicki spoczywa 
na cmentarzu w Tczewie.  
Fot. Tomasz Jagielski

historia
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Marcin Świerczyński
Tabliczka C.A. Klinger 
Altastadt–Stolpent 2700

Rozwój i postęp jaki ogarnął XIX wieczną Europę podczas rewolucji przemysłowej był przeogromny. Starano się przejść z go-

spodarki rolnej na mechaniczną produkcję fabryczną, często na dużą skalę przemysłową. Jedną z wielu firm wspomagających 

przemysł rolniczy była firma Klingera, która powstała w Altstadt (Stolpen) w Niemczech. Dokładnie C.A. Klinger, ( Clemens Au-

gust) firma założona w 1854 roku przez lata specjalizowała się w sektorze omłotu zboża. Produkowano w niej młocarnie wszyst-

kich rozmiarów, prasy do  słomy, a  także dmuchawy siana i  słomy do  efektywnego usuwania wyprodukowanej słomy, czyli 

wszystkiego, co było potrzebne do omłotu w dużym gospodarstwie. 

W 1856 roku firma Klinger zaprezentowała swoją pierwszą maszynę rolniczą, a w 1896 Klinger wynalazł pierwszą na świecie 

prasę belującą. Na początku XX wieku firma ta przeżyła ogromny rozkwit. Produkty Klingera były szczególnie rozpowszechnione 

w Niemczech Wschodnich, a sprzęt młócący był również eksportowany na cały świat. 

Po II wojnie światowej w 1953 roku firma została znacjonalizowana i stała się częścią kombinatu Fortstieg. Po zmianach poli-

tycznych w 1989 r. kombinat upadł, a w 1990 r. Eckard Kröhnert dokonał reprywatyzacji firmy i stworzył fabrykę maszyn Stolpen. 

Właścicielem firmy jest obecnie Jens Kröhnert, bezpośredni potomek Augusta Klingera, wynalazcy pierwszej na świecie prasy 

belującej.

Maszyny takie dotarły również na tereny trzech gdańskich powiatów ziemskich: Gdańskich Wyżyn (Danziger Höhe), Gdań-

skich Nizin (Danziger Niederung) oraz Wielkich Żuław (Großer Werder). Jedna z maszyn trafiła do gospodarstwa na terenie Gross 

Scharfenberg, obecnie miejscowość Bystra Wielka koło Wocław. Tabliczkę z takiej maszyny trzyma do dziś gospodarz Antoni G. 

spod Wocław, który pamięta jak wspomagała działanie w gospodarstwie jeszcze w 1944 roku.

tłum. Piotr Wójcik

Prasa do słomy – Klinger. Źródło: http://www.landtechnik-
historisch.de/historische-landmaschinen-von-a-bis-z/k/

klinger-dreschmaschinenfabrik/

Tabliczka maszyny przechowywana w Bystrej 
Wielkiej (Gross Scharfenberg ) koło Wocław

Młocarnie i dmuchawy do słomy. Ogłoszenie 
z 1927 r. Źródło: http://www.landtechnik-historisch.
de/historische-landmaschinen-von-a-bis-z/k/
klinger-dreschmaschinenfabrik/

historia
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Fotowoltaika
Nasza planeta jest coraz bardziej zanieczyszczona. To najwyższy czas, żeby zwrócić się w kierunku dbania o środowisko na-

turalne. Bardzo ważna jest zmiana przyzwyczajeń i przejście na bardziej ekologiczne źródła energii. Fotowoltaika spełnia ten 

warunek, jest bardziej przyjazna dla środowiska niż węgiel bądź gaz. Zużycie prądu to stały wydatek firmy, który systematycznie 

rośnie w związku z podwyżkami cen energii elektrycznej. Również po to, aby zoptymalizować ten koszt przedsiębiorstwo „WiK” 

podjęło decyzję o montażu własnej mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Wiosną 2020  roku wyłoniony został wykonawca inwestycji pn. „Wykonanie i  montaż instalacji fotowoltaicznej dla stacji 

uzdatniania wody nr 2 ( SUW nr 2) w Pruszczu Gdańskim”. W drugiej połowie 2020 roku komisyjnie dokonano odbioru robót. 

W 2021 roku, uśredniając, fotowoltaika na SUW nr 2 przy ulicy Podmiejskiej 1c wytwarzająca energię o mocy niespełna 50 kW 

pozwoliła zaoszczędzić kilkanaście % zużytych kW.

Z nadejściem lata 2021 roku zapadła decyzja o kolejnej inwestycji. Następna stacja, którą zdecydowaliśmy się unowocześnić 

wyposażając w system fotowoltaiki to stacja uzdatniania wody przy ul. Grunwaldzkiej (SUW nr 1). We wrześniu podpisana została 

umowa z kolejnym wykonawcą, a na koniec 2021 roku nastąpiło zakończenie prac i system fotowoltaiki został uruchomiony. 

Jedna część mikroinstalacji fotowoltaicznej posadowiona została na południowej części dachu budynku stacji, natomiast druga 

na stelażach usytuowanych na gruncie. 

Wiosną 2022 roku rozpocznie się budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynku socjalno-biurowego przy ul. Grunwaldzkiej 1. 

Prace mają przebiegać w trzech etapach. W pierwszym etapie panele posadowione zostaną na połaci dachu siedziby budynku 

biurowego. W etapie drugim panele zostaną zamontowane na drugiej połaci dachowej. W trzecim etapie nastąpi montaż paneli 

na konstrukcji aluminiowej posadowionej na gruncie. Cała mikroinstalacja będzie wytwarzała energię o mocy do 50 kW. Zakoń-

czenie prac przewidziane jest na koniec maja 2022 roku.

Decydując się na inwestycje w mikrosystemy fotowoltaiki, przedsiębiorstwo nie tylko obniżyło koszty zużycia energii, ale po-

dąża w kierunku proekologicznym, który jest oceniany jednoznacznie pozytywnie. Priorytetem jest ograniczanie źródeł ener-

gii, które degradują środowisko naturalne. Własna elektrownia fotowoltaiczna jest zatem świetnym sposobem na ograniczenie 

emisji CO2.

Panele na gruncie ul. Grunwaldzka 1

Panele na dachu ul. Grunwaldzka 1 Panele na dachu SUW nr 2 ul. Podmiejska 1c
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75. rocznica powstania Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Sobowidzu

Ochotnicza Straż Pożarna w Sobowidzu, powstała w czerwcu 1946 r. z inicjatywy Jana Pawlukiewicza, Augustyna Fenskiego, Bronisława Ry-

bińskiego, Józefa Pakizera, Bernarda Karnatha, Jana Drożeńskiego. Pierwszym prezesem był Jan Pawlukiewicz, naczelnikiem Franciszek Pankau. 

W 1948 r. niemiecki samochód typu sanitarka dostosowano do potrzeb strażaków.

Działalność nieogniowa OSP na terenach wiejskich, w wyniku przemian cywilizacyjnych zmieniła się. Po 1945 r. w remizach strażackich odby-

wały się kursy (m.in. nauki czytania, pisania, rolnicze), słuchania radia i oglądanie telewizji. Przez długi okres czasu remizy były placówkami kultural-

nymi. Strażacy ochotnicy masowo pracowali w ramach czynów społecznych przy elektryfikacji i telefonizacji miejscowości, budowie dróg, szkół 

i innych obiektów użyteczności publicznej. W dzisiejszych czasach remiza strażacka nie odgrywa już tak znaczącej roli w środowisku wiejskim, 

ale jej rola jest wciąż ważna i znacząca.

W 1964 r. jednostka otrzymała pierwszy, fabrycznie nowy pojazd „Star 25”.

W 1970 r. uchwałą zarządu gminnego postanowiono wybudować nową remizę strażacką.

W 1983 r. ukończono budowę remizy.

W 1997 r. jednostka otrzymała z komendy rejonowej 10-letniego „Jelcza”, który został wyremontowany przez druhów z Sobowidza.

W 2014 r. OSP w Sobowidzu otrzymała używany pojazd „Renault Midlum”.

W 2021 r. OSP w Sobowidzu otrzymała fabrycznie nowy samochód ratowniczo-gaśniczy marki „MAN”.

W wyniku rozwoju technologii, przemysłu i zmian cywilizacyjnych zmieniły się typy jednostek straży pożarnej. 

W latach 50. i 60. XX w. funkcjonowały jednostki typu Kr – posiadające sikawkę i wóz konny, Km – jednostka posiadała motopompę, wóz konny, 

Rm – na wyposażeniu była motopompa, wózek dwukołowy, S – jednostka dysponowała samochodem strażackim. 

W latach 70. XX w. rozróżniano straże pożarne typu S – jednostka posiadała samochód strażacki i M – wyposażenie stanowiła motopompa.

Po 1945 r. wdrażany był do użytku w ZSP i OSP nowy sprzęt. Celem władz było nasycenie nim poszczególnych jednostek. Obecnie unifikacja 

i standaryzacja sprzętu jest również jednym z założeń długofalowych. W okresie od 1945 do 1989 r. wyposażenie dla jednostek ochrony przeciw-

pożarowej dostarczał w większości przemysł krajowy. Z importu sprowadzano tylko część sprzętu specjalistycznego, który ze względów techno-

logicznych nie był produkowany w kraju. 

Po 1989 r. straż pożarna zaczęła być wyposażana w sprzęt produkcji zachodnioeuropejskiej na bardzo dużą skalę.

Rola OSP w środowiskach wiejskich na przestrzeni lat zmieniła się. Strażacy ochotnicy wciąż odgrywają w nich niebagatelną rolę i dzięki ich 

działaniom w miejscowościach, gdzie nie istnieją zawodowe jednostki PSP, utrzymywane jest bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Z roku na rok 

udział strażaków ochotników w akcjach ratowniczo-gaśniczych wzrasta. Ich rola w systemie ochrony przeciwpożarowej jest ogromna, w związku 

z czym umacnianie i rozwijanie ZOSP jest niezbędne. 

W Polsce, podobnie jak na całym świecie, system ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej opierał się, i opiera się na w pełni zawodowej PSP, 

JRG i ZOSP. OSP są niezastąpione tam gdzie zawodowi strażacy nie są w stanie dotrzeć na czas lub ich siły i środki są niewystarczające. 

ZOSP w 1959 r. zrzeszał 17.474 jednostek, 397.000 człon-

ków czynnych i  159.000  wspierających. /…/ Aktualnie 

ZOSP RP w Polsce zrzesza 18.700 jednostek OSP i liczy około 

700.000 strażaków –ochotników (w tym ok. 500.000 straża-

ków regularnie bierze udział w  akcjach ratowniczo-gaśni-

czych). Część jednostek OSP została włączona do Krajowego 

Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (istnieje od 1995 r.), który 

jest trzonem bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej. 

ZOSP i funkcjonariusze zawodowych straży pożarnych po-

siadali i posiadają duży autorytet i poparcie społeczne.

Lata 50. I miejsce w zawodach powiatowych. 
Na fot. m.in.– Franciszek Pankau, August Fenski, Jan 

Drożeński, Bernard Karnath

historia
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Na przestrzeni lat zmieniły się zadania, którym strażacy muszą podołać. Zajmują się m.in. ratownictwem: technicznym, drogowym, chemiczno-

-ekologicznym, wodnym, wysokościowym.

Tekst i fot.: Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobowidzu

23. Gminny Konkurs Kronikarski „O Gęsie Pióro” im. Lidii Orzechowskiej – 2021 r. Barbara Wessalowska „Kronika OSP Sobowidz”. Nagroda 

wójta Gminy Trąbki Wielkie Błażeja Konkola za najbardziej oryginalny element zastosowany w kronice. Umieszczenie opisu początków działalności 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobowidzu wraz z archiwalnymi zdjęciami.

Edwin Klemm, Bolesław Bieńko, Edwin Kraiński, Józef 
Karnath, Bogdan Bieńko, Wojciech Rosnowski, Paweł 

Pakizer, Jan Idem. Lata 60. i 70. Lata 80. F. Pankau, J. Zielke, H. Pomagier, P. Pakizer, B. 
Konkel, B. Pankau, H. Wittrych, S. Grzywacz, K. Silski, H. 

Drożeński

W mundurach bojowych. Na fot. m.in. Alfred Klemm, 
Jan Idem, Zygmunt Sielski, Alojzy Mejer, Bolesław 

Bieńko, Edwin Klemm, Józef Kruszewski, Gerard Klemm. 
Lata 50.

27 sierpnia 2021 r. Powitanie fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki „MAN”.  
Fot. Archiwum OSP Sobowidz
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Renowacje zabytków 
powiatu gdańskiego

Mając na  względzie potrzebę trwałego zachowania zabytków oraz zapobiegania zagrożeniom mogącym spowodować 

uszczerbek dla ich stanu i wartości powiat gdański przeznaczy ze swojego budżetu środki na dotacje, na prace konserwatorskie, 

restauratorskie i  roboty budowlane przy zabytku wpisanym do  rejestru lub ewidencji zabytków znajdujących się na  terenie 

administracyjnym powiatu.

W 2022 roku dotacje ze środków powiatu gdańskiego zostaną przeznaczone na następujące obiekty:

kościół p.w. św. Jakuba Apostoła w Kłodawie i kościół p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Kiezmarku

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Kłodawie znajduje się w dekanacie Trąbki Wielkie w Archidiecezji 

Gdańskiej. Jej proboszczem jest ks. Zdzisław Kumor. 

Ceglana świątynia usytuowana jest na wzniesieniu w centrum wioski. Kościół został zbudowany w 1280 roku, a 3 lata później 

erygowano parafię, która należy do najstarszych na Pomorzu Gdańskim. Przebudowa kościoła miała miejsce w 1735 roku i prze-

trwała do dziś. W świątyni możemy podziwiać barokowe wnętrze przede wszystkim ołtarze znajdujące się w centrum prezbi-

terium. Wyposażenie kościoła stanowią 

również: ambona z poł. XVII wieku, chór 

muzyczny z zachowanym fragmentem 

XVIII-wiecznej empory, chrzcielnica 

z poł. XVIII wieku, konfesjonały oraz re-

ligijne obrazy.



Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Matki Boskiej 
Częstochowskiej w  Kiezmarku należy do  dekanatu 

Żuławy Steblewskie w Archidiecezji Gdańskiej. Probosz-

czem parafii jest ks. Czesław Sołtys.

Kościół barokowy, szachulcowy został zbudowany 

w  1727  roku przy wykorzystaniu fragmentu średnio-

wiecznej budowli. Po  obu stronach przejścia z  kruchty 

do części podwieżowej umieszczone są kamienne herby 

Gdańska, które stanowiły oznaczenie danej parafii admi-

nistrowanej przez miasto Gdańsk. Bogate wyposażenie 

kościoła pochodzące z  XVII-XIX wieku zachowało  się 

w  całości. We  wnętrzu można podziwiać emporę mu-

zyczną z  późnobarokowym prospektem organowym, 

ołtarz główny, ambonę i  chrzcielnicę, które pochodzą 

z II połowy XVII wieku. Charakterystyczne dla kościoła są 

duże okna wypełnione pięknymi witrażami. W posadzce 

znajduje się 7 płyt nagrobnych z napisami z XVI i XVII wie-

ku, a na wieży umieszczone są metalowe tarcze zegara 

mechanicznego z XIX wieku oraz dwa zegary słoneczne. 




