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Drodzy Czytelnicy
Witam Was serdecznie na łamach kolejnego numeru kwartalnika „Neony-tożsamość”. Pandemia 

trwa... Pojawiły się również trudności z finansowaniem naszego wydawnictwa. Dziękuję wszystkim 
autorom i czytelnikom za okazane wsparcie.

W tym numerze kwartalnika polecam szersze prezentacje: malarstwa Vasyla Netsko, fotografii 
Bogdana Grotha, grafiki Joanny Kleinzeller oraz wiersze współpracującymi z nami poetami.

Można przeczytać opowiadanie Stacha Szulista „Odrzucany” oraz dalszy ciąg opowiadania 
Magdy Bielickiej „American Dream”. Polecam również interesujące recenzje. Zdzisława Antolskiego 
o  poezji Tadeusza Karmazyna i  Haliny Goral-Rybkowskiej o  wierszach Gabrieli Szubstarskiej. 
Bardzo interesująco przedstawiają  się kolejne prezentacje twórczości artystów związanych 
z naszym kwartalnikiem. W części historycznej Dariusz Dolatowski pisze o Joannie Szczodrowskiej 
- Radziszewskiej - bohaterce wojny polsko-bolszewickiej i obrony Warszawy oraz konspiratorce 
II wojny światowej z Gołębiewka w gminie Trąbki Wlk. Bartosz Gondek pisze o liniach autobuso-
wych Wolnego Miasta. Tomasz Jagielski o harcmistrzu Alfie Liczmańskim. Fritz Trossowski wspo-
mina swoje dzieciństwo i młodość w przedwojennym Łęgowie. Od tego numeru będziemy pisać 
także o zespołach muzycznych powiatu gdańskiego. Rozpoczynamy od pruszczańskiego zespołu 
rockowego „Vidmo”.

W  związku z  istniejącą sytuacją, będziemy zamieszczać fragmenty tego numeru na  naszej 
stronie, na Facebooku www.facebook.com/Neony-Tożsamość-119207575443489/

„Neony-tożsamość” można przeczytać na  stronach www.neony.pruszcz.com  
i www.powiat-gdanski.pl Życzę Państwu miłej lektury!

Roman Ciesielski

Roman Ciesielski „Grafika Raduni”, grafika

Mieczysław Czychowski
Prowincja

Klon śmiertelnie osypał się z wróbli.
Zdjęto wełnę z beczącego wzgórza.
Parasolem ktoś otworzył miasto.
Ulicę wieźli w skos na ośle,
Ślepiec krawężnik wyprowadzał
W białym fartuchu stał przy oknie
Sprzedawca słodkich rogalików.
Piłem dziś wino u grabarza
I ssałem sutki jego córek.
Bierz wszystko, co ci życie zdarza.
Co nie pasuje – dopasujesz.
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malarstwo

Henryka Lisiecka „Łabędź”, olej

Łukasz Jaruga „Kobieta Napoleona”, olej na płótnie
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poezja

Tadeusz Karmazyn
Ballada o słowie uwięzionym

W centrum globu 
mistrza ziemskiej kuli 
uderzył krzyk ludu
bunt wielu głów
protest słów 
skradł mu  sen
po niespokojnej nocy
budzi się z determinacją
bojownika Rzymu

zanim wstał zanim zjadł
zwołał świtę swoją stat

słuchajcie wszyscy
notujcie kropka w kropkę
i wy doradcy generałowie 
pisarze posłowie
od dzisiaj inne prawa są
rozkazuję tą drogą iść
teksty wyrazy
słowa lekkie ciężkie 
opublikowane schowane 
jeszcze nieposkładane
cyfrowe  medialne 
przede wszystkim te
co atakują mnie
mój stan mój dwór

związać 
Łańcuchem stalowym 
od kowala
cyfrowym 
jeśli taka potrzeba
zamknąć usta słów na mur
to są moje rozkazy
mówi mistrz-król

ze wszystkich stron 
spoza gór i rzek
zza mórz głębokich
dolin szerokich
przybywają satrapy
co słowa łapać chcą
by skuwać w złom 
litery wtrącać 
w żelazne karcery 
na śmierć na zatracenie
jak wściekłe 
bestie głodne żeru

lęk z szybkością
błyskawicy
opanował lud
maski poszły w ruch
białe żółte czarne 
czerwone zamknęły
twarze usta na tajne
migi nastał czas

cisza kroczy po świecie
od morza do gór 
z lewa na prawo
w centrum 
gdzie mistrz-król
swój sen koszmarny
miał

w podziemnych lochach 
płacz słychać  rzewny 
gdzie- nie- gdzie groźny głos
przebija mur
bilionów ofiar sznur
znużony szlochem
zapada w sen

po przebudzeniu
przychodzi dzień
zniewolony liter tłum
mówi nie bać się
nie tracić głów
niech zapanuje walki duch
rosnąć w siłę trzeba
rozkuć łańcuchy niewoli
przebić loch
nastał czas
do boju marsz

powoli potajemnie 
słowa biorą się w garść
te na początku ciągu
w połowie na końcu 
rosną w mig
coraz większe wyższe
ogromne
z siłą tytana zrywają 
zniewolenia skręt

jaskółki swobody
jak z katapulty wylatują w świat
krążą tańczą szybują 
nad górami rzekami chmurami
wpadają do domów pałaców 
na publiczny skwer

dygnitariat przestraszony 
rozkazuje zwiad 
natychmiast złamać słów
niezależności sznur 
to każe mistrz-król

zwołał sąd na prędce
dostojna Temida w panice 
rozkłada swoje ręce
za późno władco rzecze
naprawić się nie da nic

tymczasem kręgi słów
otaczają króla  dwór
suwerenności  hymn 
skanduje chór

uwolnione verba
z energią błysku oka
do komnat króla wpada
unosi władcy tron 
korona z głowy mu spada
z trzaskiem rozbija posadzkę

król nie waha się długo 
bierze nogi za pas
za pas pędzi przed siebie 
odgania z trudem tłum wolnych 
słów co łańcuchem 
chciał skuć

taki był ten sen
co dręczył króla w noc
i w dzień 
na nic nie zdały się 
tłumienia słów 
w więzienny skręt
bo nie był w stanie nikt 
stłumić 
niezawisłości pęd.  



7

Gabriela Szubstarska
***

sprawia wrażenie nieobecnej
nie potrafi wskrzesić w sobie 
dawnego entuzjazmu
przepada więc
i nie pozwala się odnaleźć
nie przypuszcza że potrzeba samotności
może stać się nałogiem

fascynuje ją strach
więzi go na kartkach papieru
a potem nie może spać
z nikim nie rozmawia o tym co dla niej ważne

niespodziewanie dla siebie
zapragnęła by ktoś ją przytulił

skąd wie że przytulić kogoś
to podarować mu dodatkowy dzień życia

                               Sharm El Sheikh, 14.12.2019

Zbigniew Ignacy Brzostowski
Moja Dhaulagiri

   Ryszardowi Kowalewskiemu

Słowami nie umiałem, jak inni, opisywać świata,
to znaczy, opowiadać mogłem barwnie i z zajęciem,
lecz opisać, opisać potrafiłem tylko fakty suche.
Najlepiej oddawałem na płaszczyźnie płótna
stereometrię kształtów, statykę brył, ciężar horyzontu,
biel śniegu, mrok skał cienistych i fiolet zadumy,
błękit przestrzeni był troską największą.

Góry były dla mnie łaskawe.

Gatunek ludzki, twardą monetą płacący za życie,
czcicieli snów własnych i urojeń, z obrazu wymazałem.
Biała Góro szepczesz trzaskającym lodem – Wybierz,
wybierz choć raz sam. To znaczy być wolnym naprawdę.
Omotany czystą barwą dni, przestworem pionu, wiatru
szaleństwem ogłuszony, zapisuję tę surowość jednak
farbą i pędzlem, powtarzając z wdzięcznością - 

Góry były dla mnie łaskawe.

Elżbieta Maria
Laskowska
Idę brzegiem morza

Idę brzegiem morza
potykam się o kamienie 
słucham krzyku ptaków
wracających z dalekiej podróży
wspominam czas
splecionych rąk 
opowieści pełnych marzeń
balansowania na grzbietach fal
szukania koła ratunkowego
w walce z żywiołem
idąc brzegiem morza
wspominam piękno klifu
przyjaźni zachowanej
jak talizman
podkowy szczęścia
znalezionej w drodze
i płomienie ogniska
co rozpalały serce
a świtem 
niebo miłością rozbłyskało
idę brzegiem morza
w galopie życia
potykając się o kamienie

Jerzy Fryckowski
Nasze matki płoszą śmiechem wiewiórki

Widziałem jak nasze matki
zamieniały tabletki przeciwgruźlicze w orzechy  laskowe
i nikt nie uznał tego za cud
gdy w parku dzieliliśmy się nimi z  wiewiórkami

Mieliśmy zwyczaj przyjeżdżać bez zapowiedzi
nie baliśmy się strajku kolejarzy 
bo słowo to było im obce  jak owoc kiwi

Tylko matki z żołądkiem zaciśniętym niczym pięść
żałowały że wyrzuciły szynkę kotom
a my  będziemy ją znali tylko z zapowiedzianych wizyt

Finałem wszystkich opowieści było czesanie siwych włosów matek
póki na pętli nie zaczął wyć klakson ostatniego autobusu
do którego siedzeń przyklejaliśmy się spoconymi ze strachu plecami  

W tygodniu wracaliśmy do prób naszych pierwszych spowiedzi 
przyznawaliśmy się do oddania orzechów wiewiórkom
ale Pan Bóg  chyba tego  nie rozumiał



8     kwiecień – czerwiec 2020

malarstwo

Vasyl Netsko

„Otulona” „Południowa kawa”

„Zaufanie”
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„Danzig dancing”

„Rybackie pobrzeże”
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proza

Magda Bielicka

American Dream 
część 2

Drogi Pamiętniczku,

Wieczorem Stasiowi wzrosła gorączka i mimo leków, 

prawie nie spadała. Mój pracodawca leżał w swojej sypialni, 

ledwo żywy, a ja siedziałam w fotelu i główkowałam jak mu 

pomóc. Rosół był już gotowy, kluseczki do niego również, 

ale wciąż się wahałam, czy zaproponować Stevenowi po-

trawę niezgodną z wyznawaną ideologią. Nie chciałam stra-

cić jego zaufania i przy okazji pracy. Kiedy jednak, między 

jednym a drugim atakiem kaszlu, zapytał mnie, jak w Polsce 

leczy się taką grypę, powiedziałam, że domowym rosołem. 

Tak się składa, że go akurat ugotowałam, dodałam, bagate-

lizując ten rzekomy zbieg okoliczności. Jednak czikensup, 

kontynuowałam, to on przecież nie ruszy, a niestety nie 

znam żadnego wege -dania o rzekomo wzmacniających, 

czy uzdrawiających wręcz właściwościach. Stasiu porosił o 

rosół i dopiero jak dwukrotnie mi potwierdził, że mnie za to 

nie zwolni, przyniosłam mu miskę parującej jeszcze zupy, 

okraszonej dużą ilością świeżej pietruszki. Zjadł wszystko, 

nawet pietruszkę i kawałki marchewki. Zostawiłam go same-

go, dodając, że ma po mnie dzwonić o każdej porze nocy. 

Teraz siedzę jak na igłach i chyba pójdę do głównego domu 

nasłuchiwać, czy mu się nie pogorszyło.

Drogi Pamiętniczku,

Stasiu sam przyszedł na śniadanie, choć już miałam tacę 

w gotowości, i od razu przyznał, że czuje się znacznie zdro-

wiej. Faktycznie, wygląda dziś o niebo lepiej. Gorączka cał-

kiem spadła. Boli go tylko gardło i głowa od kataru. Podałam 

mu herbatę z cytryną, tosty z miodem i sałatkę owocową. 

Podziękował mi, a konsumując przy barze zapytał, co ja dziś 

jem na śniadanie. Przyznałam, że wciąż pochłaniam zapasy 

jajek. Właśnie będę smażyła jajecznicę na kiełbasce i pomi-

dorach koktajlowych. Zapytał, czy też może trochę dostać. 

Nie skomentowałam, ale moja mina wskazywała jasno, że 

oczekuję wyjaśnienia tej nagłej zmiany diety. Myślę, że białko 

zwierzęce dobrze mi zrobi w chorobie, wytłumaczył się Ste-

ven. Upewniłam się, czy ma być w niej kiełbasa, czy usmażyć 

na samych pomidorach. Odparł, żebym sama zdecydowała. 

Wykorzystałam tylko pomidory, bo coś mi się zdaje, że po 

tej kłótni z bratem mści się na samym sobie. Poza tym, jak 

się człowiek tak bezmięsnie odżywiał całe lata, to może nie 

powinien od razu ze skrajności w skrajność popadać. Zaja-

daliśmy więc jajecznicę wspólnie, niewiele się odzywając i 

nie wiem jak Stasia, ale mnie ta cisza w ogóle nie krępowała. 

Obserwowałam go kątem oka, czy nie cierpi jedząc jajka, ale 

niczego nie spostrzegłam. Zabrałam talerz, wręczyłam mu 

kawę i tyle go widziałam. Teraz intensywnie myślę nad obia-

dem. Ma być wege czy nie?

Drogi Pamiętniczku,

Mój obiadowy dylemat sam się rozstrzygnął, kiedy Ste-

ven zapytał, co powiem na grilla w ogrodzie. Wprawił mnie 

tym w osłupienie, a kiedy odzyskałam mowę, głupio zapy-

tałam, czy gorączka mu czasem nie wróciła. Zanim zdałam 

sobie sprawę, że przesadziłam, Steven już się ze mnie śmiał. 

Przyznał, że nie urządzał barbekju od lat, a urodziny mamy 

mu o tym przypomniały. Zrobił proszącą minę jak dziecko, 

czym mnie rozbroił i zanim się obejrzałam, już szykowałam 

sałatki i marynowałam karkówkę, której przecież miałam 

pod dostatkiem. W Ameryce pewnie smażą steki, ale po-

stanowiłam się tym nie przejmować. Dwie godziny później 

siedzieliśmy w ogrodzie, popijając piwo i czekając aż mięso 

się usmaży. Nie mogłam się powstrzymać od obserwowania 

Stevena pod kątem, czy może nie oszalał. Wyglądał jednak 

zdrowo i wyjątkowo szczęśliwie. Być może spowodowało 

to piwo, bo przecież nie grill. A może jednak? Stasiu zapy-

tał, o czym sobie rozmyślam, więc szczerze przyznałam, że 

niepokoi mnie jego nowy lajfstajl. Odparł, że dużo ostatnio 

o tym myślał, a i dania, które dla siebie przyrządzam, rozta-

czając wokół niesamowite zapachy, miały wpływ na zwery-

fikowanie dotychczasowych poglądów. Zapytałam, trochę 

bezczelnie, ale byłam po piwie, a rzadko piję i nie mam moc-

nej głowy, czy na tą rzekomą weryfikację nie miała czasem 

wpływu kłótnia z bratem i oskarżenie o niemęskość. Stasiu 
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się zmieszał, a kiedy zdałam sobie sprawę, że przesadziłam 

i zaczęłam go przepraszać, przerwał mi mówiąc, że wiele 

rzeczy się złożyło. 

Postanowiłam zmienić temat.

- Dlaczego nie spotykasz się z ludźmi? – zapytałam za-

nim ugryzłam się w ten niewyparzony język. Drogi Pamięt-

niczku, od jutra nie piję! Przysięgam!

Stasiu jednak szczerze się roześmiał na to moje wścib-

stwo, a zaraz potem troszkę spoważniał i opowiedział o 

swoich kumplach z zespołu, z którymi nie tylko koncertował, 

ale też sporo imprezował. Nie wyjaśnił mi wprost, ale jedno 

zdarzenie, chyba podczas pokoncertowego after party, ich 

poróżniło. Do tego stopnia, że przestali razem grać. 

- Dawno była ta kłótnia? – dociekałam przy drugim już 

piwie.

- Dwa lata temu – odparł po chwili zastanowienia.

- Nie wiem o co wam poszło, ale może czas się pogo-

dzić? - zasugerowałam. – Jak będziesz chciał ich zaprosić, to 

chętnie przygotuję wam polski wieczór - zaproponowałam. 

– O ile jedzą mięso i przełkną bigos, golonkę w piwie oraz 

pierogi mięsem i okrasą – dodałam

Stasiowi nawet spodobał się mój pomysł.

- Może tak zrobię – stwierdził dopijając swoje drugie 

piwo.

- Dlaczego przeszedłeś na weganizm?– zapytałam sma-

rując soczysty kawałek karkówki musztardą, by następnie 

wpakować go sobie do ust. Stasiu również jadł. Robił to 

mechanicznie. Spodziewałam się obrzydzenia mięsem, ale 

niczego takiego po sobie nie pokazał.

- Najpierw przeszedłem na wegetarianizm – przyznał. – 

Obejrzałam kilka filmów z rzeźni i to wystarczyło. Przeraże-

nie i cierpienie zwierząt miałem jeszcze długo później przed 

oczami.

- To straszne i niehumanitarne – potwierdziłam.

- To dlaczego przerobiłaś w tydzień pół świniaka? – teraz 

Steven wbił mi szpilę. Miałam jednak na to odpowiedź.

- Jem mięso, ale nigdy nie kupowałam go w masarni – 

mówiłam. - Moi rodzice mają gospodarkę. Nasze kury czy 

świnie, zanim dokonają żywota, beztrosko biegają i nie wy-

glądają na niezadowolone. Co innego masowa produkcja. 

Zgadzam się, że to piekło dla zwierząt.

- Zabijanie to zabijanie – powiedział. - Ale masz rację, jest 

różnica w jaki sposób się to robi – przyznał pojednawczo.

Drogi Pamiętniczku, wtedy nie wyczułam ironii, ale te-

raz, ja sobie o tym myślę, to chyba Steven powiedział to z 

przekąsem. Myślisz, że ma mnie i innych mięsożerców za 

barbarzyńców? Chciałam jeszcze coś wtedy dodać, ale 

zapomniałam jak jest po angielsku łańcuch pokarmowy i 

ostatecznie zmieniłam temat na piękny kraj nad Wisłą.

Pokazałam kilka zdjęć z mojego konta na fejsie, gdzie pu-

blikuję najładniejsze kadry z ciekawych miejsc, a Stasiu był 

pod szczerym wrażeniem Bałtyku, Tatr, kaszubskich i mazur-

skich jezior. Zapytał przy okazji, czy zajmowałam się kiedyś 

fotografią zawodowo. Odpowiedziałam, zgodnie z praw-

dą, że tylko hobbystycznie i najczęściej podczas małych i 

większych wycieczek. Polskę, dodałam, można przejechać 

wzdłuż i wszerz i w jedną dobę, choć warto, zaznaczyłam, 

zatrzymać się w wielu miejscach na dłużej. Stasiu obejrzał 

moje albumy po kilka razy i zdecydował, pół żartem oczywi-

ście, że jedzie w trasę koncertową po Polsce. Odpowiedzia-

łam, w podobnym tonie, że miejsc na duże koncerty akurat 

nie brakuje, gdyż jako współorganizatorzy EURO swego 

czasu zastawiliśmy się wręcz takimi obiektami, które stoją 

niespecjalnie wykorzystywane. Stasiu wszedł na swojego 

Facebooka i zaprosił mnie do znajomych. Od razu go przy-

jęłam, co wywołało u nas wielką wesołość. Niewątpliwie by-

liśmy już nieźle podchmieleni. Jeszcze zabawniej się zrobiło, 

gdy zaczęliśmy sobie opowiadać żarty, a ja, chodząca dyplo-

macja, zaczęłam się nabijać z wegetarianizmu i weganizmu. 

Zaczęłam od kultowego już tekstu: czy wiedziałeś, że jak do-

dasz do kotletów z soczewicy mleko kokosowe, to będzie ci 

łatwiej spuścić wszystko w ubikacji? Steven tak się śmiał, że 

cały opluł się piwem. Na koniec, kiedy prawidłowe wypo-

wiadanie zdań przychodziło mi z niejakim trudem, co Stasia 

zresztą też strasznie bawiło, opowiadałam nawet te sprośne. 

Dlaczego wegetarianki nie krzyczą podczas orgazmu?, za-

pytałam mojego pracodawcę. Steven poprosił o czas na za-

stanowienie i teraz ja nie mogłam przestać się chichrać, gdy 

tak poważnie myślał nad odpowiedzią. W końcu się poddał, 

a ja spuentowałam: boją się przyznać, że kawał mięsa może 

im sprawić taką radość! Teraz, Drogi Pamiętniczku, trochę mi 

wstyd za te prostackie kawały, ale tak dobrze się bawiłam, 

że zapomniałam o konwenansach. Stasiu zaś, tak jak mi się 

na początku jawił jako człowiek o starej duszy, kipiał mło-

dzieńczą energią i świetnym humorem. Jeszcze go takiego 

nie widziałam i muszę przyznać, że bardzo mi się ta jego 

przemiana spodobała. Grillowaliśmy jeszcze długo po tym 

jak skończyło się mięso, a za zakąskę do piwa służyła nam 

sałatka grecka. A kiedy zabrakło i piwa, Steven poszedł do 

domu przejrzeć barek. Wrócił z jakąś rzekomą leciwą, przez 

co bardzo cenną whiskey, którą kiedyś dostał w prezencie. 

Smakowała jeszcze gorzej niż bimber jednego sąsiada mo-

ich rodziców, ale gdy się ją solidnie posłodziło, była nawet 

znośna. Stasiu się ze mnie śmiał, ale ostatecznie sam skusił się 

na jedną szklaneczkę na słodko. Tak piliśmy i dyskutowaliśmy 
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chyba na każdy możliwy temat. W końcu, kiedy język mi się 

plątał i więcej mówiłam po polsku niż po angielsku, a Steven 

nieudolnie polskie słówka powtarzał, stwierdziłam, że czas 

się rozejść. Tym razem pozwoliłam mojemu pracodawcy po-

móc w uprzątnięciu stołu, głównie dlatego, że nie mogłam 

wstać z krzesła. Kiedy, przy małej pomocy Stevena, wreszcie 

opuściłam to przeklęte ogrodowe siedzisko, całą swą ener-

gię skupiłam na dotarciu do schodów przy garażu bez zali-

czania po drodze przypadkowej kąpieli w basenie. Jest już 

rano, obudziłam się z bólem głowy, ale myślę, że zdążę go 

zaleczyć aspiryną i kawą zanim Stasiu wstanie. Do później, 

Pamiętniczku!

Drogi Pamiętniczku,

Dopiero teraz, późnym wieczorem, wykrzesałam trochę 

siły na relację. Oboje ze Stasiem spędziliśmy dzień na lecze-

niu kaca. Tacy z nas zawodnicy… Steven był na tyle zdeter-

minowany, by poczuć się lepiej, że chciał dzwonić po Jacka, 

aby ten sprowadził nam kiszoną kapustę, gdyż, jak poinfor-

mowałam mojego pracodawcę, tylko sok z kiszonek może 

nas uratować. W związku z tym, że mój kolega, a Stasiowy 

kierowca – dostawca nie odbierał telefonu, kontynuowali-

śmy picie wszystkiego innego, byle bezprocentowego, i 

narzekanie. W końcu przypomniało mi się o rosole, które-

go jeszcze trochę zostało, akurat po solidnej porcji, i muszę 

przyznać, że wywar ten nas wzmocnił. Steven zapropono-

wał wspólne oglądanie filmów i chętnie przystałam, bo nie 

chciało mi się nic robić, a spać w dzień, a było dopiero popo-

łudnie, nie mam w zwyczaju. 

Rozkładamy się więc po dwóch stronach kanapy, nie 

tyle z powodu typowo damsko – męskiego skrępowania, 

co ze względów praktycznych. Po przejrzeniu Amazona po-

stanawiam obejrzeć po jednym filmie z każdego gatunku, 

poczynając od westernu z DiCaprio w jednej z głównych ról. 

Przy okazji przyznaję, że za czasów Romea i Julii oraz Tita-

nica kochały się w nim wszystkie polskie dziewczyny. Sta-

siu pyta, czy ja również. Potwierdzam i już się nie odzywa 

słowem. W połowie filmu moje powieki robią się ciężkie i z 

trudem je podnoszę. W końcu wtulam głowę w poduszkę 

i zasypiam. Kiedy się budzę, stwierdzam, że Stasiu również 

zasnął, a za poduszkę służą mu moje cztery litery. Uwalniam 

się spod Stevena, choć jest mi całkiem przyjemnie, ale przy-

zwoitość zwycięża. Wyłączam western, który chyba leci dru-

gi raz, podkładam Stasiowi poduszkę pod głowę, znajduje 

koc, którym go nakrywam i wracam do siebie. Dobranoc, 

Pamiętniczku!

Drogi Pamiętniczku,

Wczoraj nie miałam czasu napisać, bo zajęłam się go-

towaniem. Dziś bowiem polski wieczór dla kolegów – mu-

zyków Stasia. Wiem, że sama podsunęłam mu ten pomysł, 

ale jednak bym wolała, abyśmy spędzili wieczór we dwoje. 

Wczoraj, o czym nie wiesz, podczas kolejnego podejścia do 

filmowego maratonu, Stasiu wziął mnie za rękę. Było mi bar-

dzo przyjemnie i nie mogę przestać o tym myśleć. Wydaje 

mi się, że Stevenowi ci spontanicznie zaproszeni goście rów-

nież nie są w smak. A może zbyt wiele sobie wyobrażam? 

Tak czy owak, szykuję im prawdziwą ucztę. Golonka w piwie 

dochodzi w piekarniku, pierogów nalepiłam i zamroziłam, 

gdy Stasiu był u rodziny, więc dziś je tylko ugotuję i podam 

ze skwarkami, sernik ładnie wyrósł i nawet nie opadł, a bigos 

z winem i suszonymi owocami od wczoraj „nabiera mocy”, 

jakby powiedział mój dziadek. Idę się wykąpać i przebrać, bo 

z jakiegoś powodu wszędzie czuję cebulę. Do później!

Drogi Pamiętniczku!

Nie wiem od czego zacząć, więc dla jasności będę trzy-

mała się chronologii. Wczoraj. Wróć! Przedwczoraj poczyta-

łam trochę o zespole Stasia i dowiedziałam się o incydencie, 

który tak poróżnił muzyków. Jeden z nich, niejaki Aaron, per-

kusista, z wyglądu całkiem sympatyczny typ z brodą i sporą 

nadwagą, podobno prawie zgwałcił jedną modelkę. Z opre-

sji uratowała ją przypadkowa osoba. Dziewczyna zrobiła 

medialną burzę, a także poszła do sądu, gdzie wygrała spra-

wę o molestowanie. Zespół był skończony. W komentarzach 

pod artykułami na ten temat pojawiały się zarówno głosy 

poparcia dla dziewczyny, jak i krytyki. Ci drudzy sugerowali, 

że Aaron pewnie odrzucił jej zaloty, a ona szukając zemsty, a 

także łatwego zarobku i sławy, postanowiła zmarnować mu 

życie i karierę. A teraz, za sprawą mojego pijackiego pomy-

słu, zespół miał szansę zejść się na nowo.

Stół ugina się pod smakowitościami, a elegancko ubrany 

Steven wygląda gości. Co i rusz patrzy w moją stronę, a ja 

posyłam mu uspokajające (mam nadzieję) uśmiechy, na któ-

re odpowiada w podobny sposób. Jest podenerwowany, a 

mi udziela się ten stan. W końcu pod dom zajeżdża taksów-

ka z trzema facetami: dwoma basistami i perkusistą. Przez 

okno rozpoznaję ze zdjęć Aarona. 

Mężczyźni się witają, padają przy tym zwroty w stylu 

„kupę lat” i tak dalej. Wydają się skrępowani, ale to mija, gdy 

pojawiam się na horyzoncie i Steven mnie przedstawia. To 

jest Kaś (tak wymawia moje imię), informuje wszystkich, nie 

dodając „kucharka”, służąca” ani „gosposia” Machają mi przy-

jaźnie, zastanawiając się zapewne, kim dla Stevena jestem. 

Przygotowałam dla Panów polski wieczór, mam nadzieję, że 
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kolacja będzie Panom smakowała, mówię, głównie w celu, 

by rozwiać ich wątpliwości. Nie chcę, by myśleli nie wiado-

mo co, kiedy ja tu tylko pracuję. Posyłają mi uśmiechy, już nie 

tak szczere jak przy okazji powitania, a Steven prowadzi ich 

do salonu, a dokładniej do jego jadalnianej części. Znikam w 

kuchni, bo do czasu podania słodkości mam wolne. Biorę się 

za sprzątanie. Tymczasem goście się rozkręcają, zapewne w 

dużej mierze pod wpływem wódki, której na polskim wie-

czorze nie mogło przecież zabraknąć, a do mnie docierają 

coraz głośniejsze fragmenty rozmów.

Słyszę sprośne żarty, które nawet mnie śmieszą do mo-

mentu, gdy zdaję sobie sprawę, że mężczyźni nabijają się ze 

mnie, może nie personalnie, ale z moich rodaczek ogólnie. 

Słyszę, że jesteśmy biedne i łatwe. Próbuje skupić się na 

tym, co mówi Steven, ale mieszają mi się te głosy i wybu-

chy śmiechu. Przypalam sos malinowy do sernika i to mnie 

sprowadza na ziemię. Czuję się okropnie, a muszę zanieść 

ciasto i kawę. Chwilę ćwiczę sztuczne uśmiechy i ruszam. 

Wchodzę do salonu, a podpite towarzystwo milknie, co, w 

obliczu wcześniejszych żartów, wydaje mi się złowieszcze. 

Karcę się w myślach, że ponosi mnie wyobraźnia. Stawiam 

ciasto, a gdy się nachylam nad stołem, męska ręka nurkuje 

pod moją sukienką, nie jakąś krótką, do pół łydki, ale zwiew-

ną (choć doprawdy nie wiem, Pamiętniczku, dlaczego Ci się 

tłumaczę z mojego stroju, przecież to nie ma znaczenia). 

Odruchowo wydaję z siebie pisk, a towarzystwo wybucha 

śmiechem. Nie jestem w stanie stwierdzić, czy Stasiu rów-

nież, bo nie mam odwagi podnieść wzroku. Do kuchni prak-

tycznie biegnę, a z zażenowania palą mnie policzki. Próbuję 

się uspokoić, nalewając sobie wody i biorąc głębokie odde-

chy. Tłumaczę sobie, że nic się nie stało, a moja panika to 

dziecinada. Kiedy już mi lepiej, uświadamiam sobie, że tym 

zuchwalcem był Aaron. Powoli zaczynam solidaryzować się 

ze skarżącą modelką.

Tymczasem w salonie robi się coraz większe zamiesza-

nie. Wszyscy coś mówią i z trudem sklejam ich słowa w lo-

giczne zdania. Podziel się tą małą, wykrzykuje ktoś. Nie bądź 

taki egoista, dodaje ta sama osoba. Uświadamiam sobie, że 

to może być osławiony Aaron. Impreza dobiegła dla ciebie 

końca, słyszę Stasia. Wynoś się z mojego domu, dodaje to-

nem, którego nie miałam jeszcze okazji słyszeć. Głosy są co-

raz bliżej. Perkusista materializuje się w kuchni jako pierwszy. 

Odruchowo przywieram do mebli. W dwóch krokach prze-

mierza dzielącą nas odległość. Z przerażenia nie mogę się 

ruszyć. Basiści próbują spowolnić nacierającego z odsieczą 

Stasia. Najwyraźniej nie uważają, by Aaron robił coś złego. 

Steven się wyrywa i z tego co słyszę, uderza najpierw jed-

nego, a potem drugiego. Nie są mu dłużni i dochodzi do 

bójki. Tymczasem Aaron łapie mnie za nadgarstki i przyci-

ska mi ręce do mebli. Następnie przywiera do mnie swoim 

cielskiem i czuję, że jest podniecony. Robi mi się niedobrze. 

Próbuję krzyczeć, choć nie ma w tym żadnego sensu, ale i 

tak nie jestem w stanie wydobyć z siebie głosu. Mam wra-

żenie, że to zły sen, jeden z tych, gdy ktoś cię goni, a nie 

możesz biec. Płaczę, gdy ten obleśny typ liże mnie po szyi. 

Niespodziewanie odrywa się ode mnie i puszcza nadgarstki. 

To Steven, choć daleko mu do tężyzny perkusisty, odciąga 

napastnika. Uderza go kilkukrotnie, w sekundowych odstę-

pach, pięścią w twarz. Nie pomyślałabym, że potrafi się bić 

jak chłopak z ulicy. Bardziej pasują mi do niego wymyślne 

sztuki walki. Oczywiście, te myśli, Drogi Pamiętniczku, to 

moje teraźniejsze dygresje, wtedy byłam w zwyczajnym 

szoku. No więc Steven kładzie grubego Aarona i kopie go 

w szale, kiedy ten podcina mu nogi. Stasiu się przewraca i 

teraz szarpią się na podłodze. Pozostali patrzą na to z boku, 

obaj mają złamane nosy i chyba ich wyrozumiałość dla per-

kusisty chwilowo się ulotniła. Stasiu krzyczy, żebym ucie-

kła do siebie. Pewnie się boi, że jak nie pokona krewkiego 

muzyka, ten dopiero pokaże, co znaczy skrzywdzić kobietę. 

Wybiegam z kuchni, chwytam nie swój telefon i zamykam 

się z nim łazience. Nie dałabym rady biec aż nad garaż. Po-

znaję smartfon Stasia i szukam numeru Jacka. Znajduje go 

bez problemu, a Jacek odbiera po drugim sygnale. Pokręt-

nie tłumaczę, co się dzieje i błagam, by przyjechał. Mówi, że 

zaraz będzie. Po chwili znów do niego dzwonię i pytam, za 

ile dojedzie. Mówi, że jest blisko. Zawracam z trasy i za dzie-

sięć minut jestem, uspokaja mnie. Nie zamierzam dzwonić 

na policję. Domyślam się, że Stasiu nagrywa solową płytę i 

nie chcę, by był zamieszany w jakąś aferę, zwłaszcza z niedo-

szłym gwałtem w tle. 

Z kuchni dochodzą do mnie krzyki dwójki obserwato-

rów. Proszą, by tamci przestali. Że nie warto. Że czas wracać 

do domów. Boję się, że Aaron poturbuje Stevena do tego 

stopnia, że coś poważnego mu się stanie. Żałuję, że wypali-

łam z tym spotkaniem po latach, z polskim wieczorem. Je-

stem idiotką z niewyparzoną gębą, mówię sobie. Z tego co 

słyszę, perkusista uzyskał przewagę. Domyślam się, że wsta-

je, kopie Stevena, odpycha pozostałych chłopaków i rusza 

przed siebie. Szuka mnie, czuję to. Choć zamknęłam się od 

środka, boje się, że staranuje drzwi. Martwię się też o stan 

Stasia. Jednak nic mu nie jest, bo dogania Aarona i go powa-

la. Z komentarzy dwójki pozostałych muzyków wnioskuję, 

że grubas ma dość. Słyszę podjeżdżający samochód. Jacek 

wparowuje do środka. Zapewne pytająco patrzy na Stevena, 

bo nie słyszę jego głosu. Jeszcze mocniej przywieram do 

drzwi. Stasiu mówi, że pomoże ich zapakować, a Jacek niech 



14     kwiecień – czerwiec 2020

Wojciech Jung „Schody”, fotografia

ich porozwozi. Kiedy w domu zapada cisza, wciąż stoję przy 

drzwiach łazienki. Nasłuchuję. Kaś, gdzie jesteś? Przekręcam 

zamek w drzwiach, ale nie wychodzę. Siadam na opuszczo-

nej desce sedesowej. Chowam twarz w dłoniach. Ciśnienie 

ze mnie schodzi. Jestem potwornie zmęczona. Po chwili 

czuję obecność Stasia. Klęka przede mną. Przytula mnie do 

siebie. Przeprasza mnie, całuje moje włosy, znów przeprasza 

i znów całuje.

W końcu wstaję, a Stasiu prowadzi mnie do swojej sy-

pialni. Domyślam się, że widok salonu nie podziałałby na 

mnie kojąco. O kuchni nie wspominając. Siadamy na łóżku. 

Obejmuje mnie, a ja powoli się uspokajam. 

- Nie będziesz już jadł mięsa. Ja zresztą też chcę być we-

getarianką. Dużo o tym myślałam i w dzisiejszych czasach 

nie ma powodu, by kogokolwiek przerabiać na jedzenie. 

Podkreślam, wegetarianką. Weganizm to lekka przesada 

– wygłaszam. 

- Co? – pyta zdezorientowany Steven. Przestaje mnie 

obejmować. Patrzy na mnie i naprawdę nie rozumie.

- Już nie musisz jeść mięsa, by uchodzić za męskiego. Po-

waliłeś króla macanek. On waży chyba ze 150 kilo – stwier-

dzam. – Jesteś męski. Gratuluję. Zadzwoń do brata – dodaję 

z przekąsem.

Stasiu się śmieje. Wie, że obracam sytuację w żart, by 

przestał czuć się winny. Choć tak naprawdę, to sama sobie 

napytałam biedy. Dobrze, że nic mi się nie stało. Czego nie 

można powiedzieć o poobijanym Stasiu.

- Jesteś niesamowita – mówi i całuje mnie delikatnie.

- Będziesz wydawał solową płytę? – pytam, gdy odrywa 

usta, by popatrzeć mi w oczy.

- Tak. Mam już cały materiał – potwierdza, głaszcząc 

mnie kciukiem po policzku. 

- Napiszę książkę kucharską – decyduję się w jednej 

chwili. 

- Naprawdę? – cieszy się i znów mnie całuje. Oddaję 

pocałunek, ale zaraz wracam do rozmowy. Właśnie na coś 

wpadłam i nie chcę, żeby wyleciało mi z głowy. 

– Będzie to kuchnia polska? – docieka, gdy go na chwilę 

odtrącam. 

- Nie do końca – mówię. – Będą tradycyjne polskie dania, 

ale też ich wegetariańskie, a może i wegańskie odpowiedniki. 

Steven jest pod wrażeniem. Całuje mnie i już nie myśli 

się ode mnie oderwać. 

Tak więc, Drogi Pamiętniczku, biorę się za pisanie książki 

kucharskiej. Potem udam się w autorskie tournée i zwiedzę 

wszystkie stany! Ale nie bój się, będziesz ze wszystkim na 

bieżąco (może poza pikantniejszymi szczegółami w stylu 

tych, które, jak się domyślasz, właśnie pominęłam).  Kończę, 

bo Steven, który po upojnej nocy (a także poranku i reszcie 

dnia…) przy mnie leży, właśnie daje mi delikatnie do zrozu-

mienia, że się niecierpliwi… Do później! 
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Przewodnik strefy czasowejNa granicy Pruszcza Gd. i Juszkowa

Motława w Wiślince

Bogdan Groth

fotografia
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fotografia

Tadeusz Wiśniewski „Światło”

Krzysztof Jakubowski  „Żuławy”

Tadeusz Wiśniewski „Pręgowo 2”
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Tadeusz Wojewódzki „Radunia  1”, akryl

Teresa Piotrowska „Radunia wiosną”, pastela

malarstwo



18     kwiecień – czerwiec 2020

Barbara Boetcher  „Fabio”, węgiel i biała kreda

Andrzej Tuźnik „Pofilozofujmy”, olej na płótnie

Eliza Piechnik , bez tytułu, olej Danuta Kraszewska „Pocałunek”, akryl

malarstwo
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Ewa Kruglik  „Golgota”, olej

Marta Zwarycz „Kwiaty”, technika własna Aleksandra Anderman „Macierzyństwo”, olej

Elżbieta Gut Szymecka  „Deszczowe lato”, akryl
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poezja

Paweł Karmazyn
Echa tamtego roku nie milkną

W Dolinie Śmierci myślałem o fryzurze,
ręce, która robiła pasemka na Bal Maturalny
w mieście, z którego nie dochodził do mnie żaden głos.

W Dolinie Śmierci sól lśni na dnie wyschniętego jeziora.
Broń, broń się, podpowiada pulsowanie krwi.
Z jałowości skały żadna mądrość.

W Dolinie Śmierci nie ujrzysz na 
niebie ani jastrzębia, ani orła.

Przepowiednia starej Cyganki sprawdza się.
Po drodze czytałem  wiersz o kimś z sąsiedztwa,
zatytułowany ,,Godzina myśli”.
Długo patrzyłem we wsteczne lusterko. 

Pewien człowiek, Indianin
przez 300 mil prowadził pod górę rower.

Z fletami, pochodniami
i bębenkiem. Bum, bum.
Patrz , ten, który umarł w Stambule, 

jest w pierwszym rzędzie.
Idzie z młodą kobietą
a nad nimi latają jaskółki.  

  Tłum. Hanna Glok-Lejk

Elżbieta Kruglik
Figurki

rozkrwawiła się wiśnia na pół
dom wydrylował z emocji
anioły zastygłe w gipsowych pozach
uśmiechy mają odległe – figurki

to nie jest, proszę Pana, obojętność
to znajomość przyczyny i skutku
a raczej skuteczności działań
możliwych do zrozumienia

lekkością sierpniowego dmuchawca
ulatują w górę orle sny potęgi
kot na obrażonym ogonie układa
całe znane sobie jestestwo

ciężar światów równoległych
zmieścił się w jednym oddechu
poza granicami pięciu zmysłów
rozkwitły kwiaty poznania

nie zaproszę Pana do nieba na kolację
w tej kwestii mam raczej złe wieści
bo wie Pan, ktoś mi zagipsował anioły
i one też są bezsilne

Jan Stanisław Smalewski
Wiosenny latawiec

Zapach młodości - nie znam silniejszego
od kwitnących kwiatów - nawet gdyby szukać go
w przestrzeni rozkwieconej łąki,
 w pachnących chlebem łanach zboża,
 w miętowych strugach deszczu
 i przypominającym naftalinę grudniowym śniegu.

Młodość pachnąca, matko, twoimi włosami,
 które płukałaś w wyciągach z tataraku.
Codziennie skrapiana olejkami różanymi,
lawendami i maciejką pachnąca po nocach.

Młodość, jak prężna kotka kiedy poluje,
jak bystra woda, gdy swe fale goni
gdzieś na przestrzenie rozlewisk wśród błoni,
na których i żaba, bocian, skoczny pasikonik,

ale i chłopiec na motyle z siatką, poznając świat
przy boku ojca i pod ręką matki,
łowi pierwsze wrażenia, doświadcza miłości,
uczy się odpowiadać za czyny, na troski.

Wszystko to zapach zawłaszcza wiośniany.
Kwiatowe wszystko ogarniają wonie.
Nawet latawiec co w powietrze wzlata, pachnie
przestrzenią młodości i rodzinnym domem.

20. 12. 2019

Hanna Glok-Lejk
Vera eikon

Chciała Go jeszcze raz zobaczyć, upewnić się,
czy można pomylić słowa ze światłem księżyca.

Dlaczego nie śpi?
Blask pulsuje w skroniach,
rozprasza myśli.

Do tego ten zapach kwiatów pomarańczy, 
który przyniosła na chuście,
jak przeczucie smutku.`

Myślała o pójściu za Nim,
a jutro będzie po pełni.

W drodze na górę wmiesza się w tłum.
Jeśli niebo ma umrzeć,
zrobi wszystko, by ocalić choć Jego spojrzenie.
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rzeźba 

Zenon Kosater  „Św. Józef”, rzeźba w drewnie Anna Flis, płaskorzeźba w drewnie

Henryka Lisiecka  „Maska”, technika własna Adam Stachowicz, fontanna, rzeźba kuta
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Piekło kobiet Piekło kobiet 1

Przemijanie Przemijanie 1

Joanna Kleinzeller

Piekło kobiet

kolaż
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Piekło kobiet 2

W drodze
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proza

Stach Szulist

Odrzucany

Bolesław od zawsze był inny od wszystkich. Już jako Bo-

luś, będąc w  kołysce wystruganej przez ojca – Bronisława 

syna Bolesława – godzinami leżał ze  złożonymi rączkami, 

a jego płacz – najczęściej z powodu głodu, bo był dziewią-

tym z kolei dzieckiem, a we wsi podbeskidzkiej przed tamtą 

wojną bieda i nieurodzaj wszelki szły w parze niczym zgod-

ne małżeństwo - przypominał mocnym głosem śpiewany 

psalm. Matka Marianna nie miała czasu zwrócić na to uwagi, 

ale  stare, rozmodlone kobiety, wracając z  niwek przysta-

wały przed zrujnowaną chatą krytą strzechą i  podziwiały. 

Marianna czerwoną szmatę wiązała Bolusiowi wokół rączki, 

by uroku nie rzuciły. Nawet dzieci bawiące się na podwór-

ku u Antka, gdzie bawiło się czasami kilkadziesiąt najmłod-

szych, niezaprzęgniętych do  robót jakowychś, zwracały 

od czasu do czasu uwagę, że Bolko jest jakiś inny. Chłopcy 

pojąć nie mogli, jak można nie rzucać kamieniami, nie bić się 

i szarpać do krwi, nie unurzać się w piasku, albo – po desz-

czu – w kałuży i błocie – nieważne, że ojciec potem dupsko 

wygarbuje rzemieniem lub chruścianą miotłą - nie wdrapy-

wać się na drzewa i nie  spadać z nich, uderzając o ziemię 

aż do utraty tchu. Z czasem przestały zwracać uwagę na po-

jawianie się kolegi – nie kolegi. Coraz bardziej odróżniające-

go się nie tylko sposobem bycia, ale i obfitością ciała. O ile 

reszta Bolkowego rodzeństwa wyglądała na  niedojadają-

cych – choć przynajmniej raz na  dzień dostawali do  syta, 

zarzekała  się w  obliczu przejawów najdrobniejszej krytyki 

matka Marianna, a ojciec Bronisław gotów za takie gadanie 

sierpem żebra policzyć – o tyle najmłodszy – bo po Bolesiu 

rodzinie Ciurlów w dzieciach już się nie szczęściło – rósł coraz 

okazalej, aż zaczęto przezywać go upasionym wieprzkiem.

On sam niewiele sobie z  tego robił. Chadzał swoimi 

drogami. Czasem za babką lub dziadziem zaszedł na niwkę, 

popatrzeć raczej, bo  wszelkie fizyczne czynności męczyły 

go, oczy słonym potem zalewały i  o  zadyszkę świszczącą 

przyprawiały. Kilka takich zdarzeń sprawiło, że ojciec z mat-

ką postanowili do  znachorki po  radę z  Bolesiem  się udać. 

Wprawdzie organista Bronisław Zuziak, kuzyn Marianny – 

też z Zuziaków – radził do jakiego doktora się pofatygować, 

ale nie wziął pod wzgląd faktu, że u Ciurlów pieniądz rzad-

ko w gościnę zaglądał, a ostatniej krowy – żywicielki – po-

zbywać się zamiaru nie mieli. Pozostawała tylko znachorka 

od ziół.

Znachorka długo trzymała ich w niepewności. Marianna 

z Bronisławem najgorsze przewidywali w trakcie oczekiwa-

nia na sąd starej i grubej wiedźmy śmierdzącej mieszaniną 

oparów wszystkich ziół świata. Boleś natomiast wydawał się 

spokojny jak anioł w niebiesiech. Dość, że Bronisław dojrzał 

w owym momencie w synu coś niezwyczajnego, czego na-

zwać nie potrafił, ale czuł to wszystkimi zmysłami, których 

też nazwać nie  umiał. Czuciu temu, ponieważ określić  się 

nie  dającemu, zaczął przypisywać jakąś nadprzyrodzoną 

moc. Jakby dar boży. Chciał, gnany niewytłumaczalnym im-

pulsem, powiedzieć o tym Mariannie, lecz zamiaru powzię-

tego w gorączce myśli nie urzeczywistnił, bo zbyt pysznym 

mu się wydał. Popatrzył tylko na Bolesia – raczej za synem 

– znikającego za drzwiami wiodącymi do  niedostępnej 

świątyni, zapewne przesyconej magią, z  wiarą, że  wyjdzie 

stamtąd uśmiechnięty i  uzdrowiony z  wszystkiego, co  mu 

jest, a czego ludzkie oko i imaginacja określić nie są w stanie. 

A wiedźma - bezimienna, bez wieku, i nikt się nad tym nigdy 

nie zastanowił – orzekła tylko, wziąwszy za to, oraz woreczek 

suszonego ziela do  zaparzania, młodą kokoszkę i  bochen 

świeżego sera owczego, że  to  wszystko z  wiekiem minie 

– choć nie omieszkała nadmienić, że pewne znaki wskazu-

ją, po powolności chłopca sądząc, że nie pożyje za długo, 

więc trzeba tylko zdać się na Niego. To mówiąc – a mowa 

jej skrzek żaby przypominała – wskazała unurzanym w tłusz-

czu i  krwi jagnięcej paluchem na  niebo. Po  czym też Ma-

rianna i Bronisław unieśli spojrzenia w tym kierunku. Jedynie 

Boleś okazał gestom i  znakom obojętność. Bronisław wte-

dy po  raz pierwszy pomyślał o Bolesiu jak o wyrodzonym, 

na to wszystko ku śmierci się skłaniającym.

W  siódmym roku życia Boleś zabronił nazywać siebie 

Bolesiem. Został zatem Bolesławem. Przystawało to  nawet 

do niego, bo od wizyty u wiedźmy – znachorki, co w mię-

dzyczasie z  okolicznym doktorem w  sromotny konflikt 
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popadła - jeszcze bardziej się rozrósł ale i powagi dodatko-

wej nabrał. Zaczęło go ciągnąć do wszelkich druków, gazet, 

książek, literek tu i ówdzie widzianych, aż pewnego letniego 

popołudnia – w  porze znoszenia siana z  niwek rozsianych 

po stokach – oznajmił pytająco: czy ja mógłbym do szkół? 

Matka z ojcem mocno się zatrwożyli. Nie było w zwyczaju, 

by z chłopstwa kto o tej porze do szkoły się wybierał. Ow-

szem, w zimie to co innego. Starsze rodzeństwo Bolesława – 

męskie – zasmakowało pisania i rachowania do setki i więcej.

Szybko jednak rodzinnie ustalono, że  dla Bolesława 

Najmłodszego – bo  i  tak zaczęto nazywać go w  domu – 

może to być jakieś wyjście. Może przeznaczenie, skoro tak 

sam z  siebie – podszept boży? - zaproponował? A  może 

należy mu dać na wolę, skoro – jak przeszeptywała wiedź-

ma – niewiele mu życia zostało? W każdym razie skoro tylko 

z niwek zebrano ostatnie siano, kartofle, brukiew i kapustę, 

Bolesław został zaprowadzony przez ojca do  szkoły. Miała 

iść Marianna, ale w podwórku powiedziano, że z babą nikt 

gadać nie będzie. Sprawy chłopskie należą sie do chłopów! - 

oznajmił zdecydowanie stary Jan, wyrocznia dla Bronisława, 

i ostatecznie ten z Bolesławem progi szkoły – drewnianego, 

acz solidnego budynku – przekraczał. Z  miejsca powitał 

go z całą surowością stary – jedyny w szkole – nauczyciel 

od wszystkiego. Nazywał się Konstanty von Gluck. Za arysto-

krację się miał, ale i tak wszyscy w okolicy wiedzieli, że to taki 

arystokrata, co to „gołą dupą świeci”. A że był nauczycielem 

– równie tępym co reszta galicyjskich urzędników - to i sza-

cunek należny mu okazywano. Bolesław z początku zachwy-

cił się panem nauczycielem. Nie trwało to jednak zbyt długo. 

Wszystko z  winy chłopca. Nie  dość, że  z  uwagi na  wielką 

posturę, Bolesław nie  zaskarbił sobie sympatii nauczyciela 

- „żadnego pożytku nie będzie z takiego grubasa miała na-

sza cesarsko-królewska armia, a wojna idzie ku nam wielkimi 

krokami!” - to jeszcze po kilku miesiącach zaczął dowodzić, 

że  wie więcej od  pana Konstantego. Bronisław z  Marianną 

dowiedzieli się tego w szkole, kiedy wzburzony nauczyciel 

wrzeszcząc oznajmiał im – skulonym w  drewnianej ławie 

z  kałamarzem, jak łajane kundle – że  nie  życzy sobie, by 

„ten szczeniak, zaprzaniec jeden, wymądrzał  się na  każdy 

temat, bo póki co nic o życiu nie wie i żadnych szkół jesz-

cze nie pokończył”. Przestrzegł też, że  jak tak dalej będzie, 

to  źle skończy  się edukowanie Bolesława, bo  „w  naszych 

szkołach takich niepokornych się nie toleruje”. Ani Bronisław, 

a Marianna tym bardziej, nie rozumieli słów wypowiadanych 

przez nabzdyczonego belfra. Przeczuwali tylko, że Bolesław 

Najmłodszy w  czymś dopiekł panu Konstantemu, zatem 

po powrocie do domu postanowili z synem pomówić. Ma-

rianna pochlipywała w  kącie izby, udając, że  szuka czegoś 

obok łóżka, a Bronisław używał na ciele synowym skórzane-

go pasa aż do utraty tchu. Kiedy wreszcie usłyszał Bolkowe, 

przez głęboki szloch cedzone; obiecuję tatko, że  to  się już 

więcej nie  powtórzy, pofolgował, upuszczając okładanego 

na podłogę, jak snopek słomy. Usiadł, spocony, na taborecie 

i surowym spojrzeniem zganił syna za mazgajenie. Bolesław 

z miejsca uśmierzył w sobie chęć do płaczu.

Od  tej pory we  wszystkim nauczycielowi przytakiwał. 

Najgorsze, myślał sobie w  drodze do  i  ze  szkoły – chodził 

ze  trzy kilometry w  jedną stronę, a  więc czasu na  myśle-

nie miał wiele - było to, że o tym wszystkim przeczytanym 

w  różnych miejscach znalezionych gazetach i  książkach 

– najczęściej otrzymywanych od  starej baronowej, której 

imienia i  nazwiska nie  spamiętał, a  która regularnie szkołę 

odwiedzała – nie miał z kim porozmawiać. Rodzeństwo, star-

sze, nie było zainteresowane, bo nikt czytać i pisać nie umiał, 

koledzy i jeszcze głupsze od nich dwie koleżanki nie bardzo 

wiedzieli, o  czym do  nich mówi, kiedy już udało mu  się 

z  nimi kontakt nawiązać, z  kolei pani baronowej nie  miał 

odwagi zagadywać, bo  jeszcze mógłby za to  oberwać 

od nauczyciela i ojca. Dość, oceniał, że mnie sobie wybrała 

na tego, któremu rozdaje przeczytane książki i stare gazety. 

Najgorzej bywało zimą, kiedy baronowa opuszczała okolicę 

i wyjeżdżała na Południe, do Włoch i jeszcze dalej, bo wte-

dy nie było komu dostarczać przez literatury dla Bolesława. 

Cieszył się, gdy wiosną, wraz z kwietniowymi promieniami 

słońca, baronowa przybywała w swoje włości, organizowa-

ła koncert charytatywny dla wszystkich – przywoziła z Po-

łudnia co  roku jakiegoś młodego i przystojnego śpiewaka, 

szeptano, że to kolejny kochanek na sezon, na co podobno 

stary baron oko przymykał – a zaraz potem zjawiał się po-

słaniec z  wielkim pudłem po  sukni pełnym gazet, nawet 

po francusku i włosku pisanych. Wtedy też Bolesław zapra-

gnął uczyć  się jakiegoś języka. Od  pana Konstantego do-

wiedzieć się już zdążył, że w wiekach średnich, kiedy Kościół 

trząsł posadami całego świata niepogańskiego – przy okazji 

sporo dowiedział się o pogańskich muzułmanach, z którymi 

podobno baronowa u wód się stykała – uniwersalnym języ-

kiem była łacina i jej zapragnął się uczyć.

Tak się złożyło, że właśnie wtedy – akurat zaczęła się wo-

jenna zawierucha, która z  chałup wygarnęła sporo chłopa 

na front – wracająca po raz pierwszy bez wybitnego śpie-

waka baronowa postanowiła zaprosić Bolesława do siebie. 

Marianna, dowiedziawszy się o tym, wpadła w przerażenie. 

Tym bardziej, że ledwie z jednego zatroskania się otrząsnęła, 

akurat zabrali na front – pod bagnetami prowadząc – dwóch 

starszych synów. Przeraziła się, bo nie było w zwyczaju, by 

tak wysokie progi przekraczał ktoś, kto w chałupie nie ma 
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ani jednego. Bronisław okazał więcej roztropności; najwi-

doczniej idą inne czasy i teraz na takich jak nasz Najmłodszy 

będą stawiać. Bolesław nie  zrozumiał ojcowego myślenia, 

ale  jeszcze bardziej nie  pojmował matczynych obaw. Po-

szedł. Niewysokie progi wysoko postawione znajomości ma-

jącej baronowej przekraczał z duszą na ramieniu, z drżeniem 

kolan i  trzęsieniem tłuszczu w  okolicach przepony, aż  się 

spocił z tego wszystkiego. Stara kobieta, o manierach przez 

gościa niespotykanych, okazała się całkiem zwyczajną isto-

tą, może nieco zbyt rozgestykulowaną jak na przyzwycza-

jenia Bolesława, jednak wszystko przyćmiła jej propozycja. 

Nie spodziewał się, że stara arystokratka, zapowiadająca wo-

bec zbliżającej się Niepodległej możliwość wyjazdu na Połu-

dnie – do Włoch bądź na Maderę, o istnieniu której pojęcia 

nie miał – złoży mu taką propozycję. Od razu zastrzegając, 

że; jest to, drogi młodzieńcze, dla kogoś takiego jak ty, pro-

pozycja nie do odrzucenia. Wtenczas też okazało się, że ba-

ronowa Inge, bo  tym imieniem ulokowała  się na  trwałe 

w  lokalnej świadomości, obserwując od  dawna Bolesława, 

dostrzegła w nim coś, z czego on sam sprawy sobie dotąd 

nie zdawał. Toteż po wypowiedzianych w tonie najwyższe-

go stopnia egzaltacji - ubranej jak najbarwniejsza papuga 

kobiety – słowach; dlatego powinieneś zostać księdzem i ja 

na ten cel przeznaczam specjalne stypendium, niemal stra-

cił oddech, a  co  za tym idzie, przytomność. Coś  się z  nim 

stało takiego, bo  ocknął  się dopiero w  chwili, gdy stojąca 

nad nim tęga służąca poiła go wodą z kryształowej szklani-

cy. W pierwszym odruchu chciał odmówić, lecz baronowa 

nie dopuściła go do głosu – omdlenia jakby nie zauważając, 

bądź traktując je jako całkiem bez znaczenia, a może natu-

ralne?– uzasadniając po  swojemu; bo  ja już dawno, drogi 

młodzieńcze, zauważyłam twoją wielką religijność i oddanie 

modlitwie, czyli Bogu, a nade wszystko niespotykaną żarli-

wość w studiowaniu wszelakim pism mądrych.

Owszem. Bolesław religijny był bardziej niż inni. Na pew-

no przewyższał w  tym kolegów pochłoniętych szukaniem 

okazji do bijatyk, zabaw, marzących dniami i nocami o do-

braniu  się do  dziewczęcych skarbów pod  sukienkami, 

ale  nie  śmiał widzieć siebie na  takich wyżynach społecz-

nych, by zwracano  się doń „księże proboszczu”. I  nagle 

przyłapał się na grzechu pychy. Przecież, szepnęła mu inna, 

skromnością podszyta, myśl; wpierw musiałbyś być księ-

dzem wikariuszem!”. Aż poczerwieniał, na szczęście na osob-

ności będąc, od chwilowego przypływu nieskromności.

Matka z ojcem początkowo niechętnie przystali na pro-

pozycję przyniesioną od  baronowej; bo  czy to  takiemu 

państwu aż  tak zawierzyć można?, powątpiewała Marian-

na. Za to  Bronisław bardziej ufnym  się okazał, co  poparł 

stwierdzeniem; przecież starsza jaśnie pani co  niedziela 

na sumie w loży zasiada i ksiądz proboszcz ma ten zaszczyt, 

że wita ją z głębokim pokłonem sprzed ołtarza.

Stało się. Przed drogą do seminarium całe podwórko że-

gnało Bolesława śpiewem i modlitwą. Kto mógł, to różaniec 

wręczał i dopiero co odradzającą się Najjaśniejszą modlitwie 

przyszłego wikariusza – może i  biskupa jakiego, zagościła 

na ułamek sekundy śmiała myśl w głowie Bronisława, aż Ma-

riannę w szeroki zadek z tego wszystkiego uszczypnął - po-

wierzał, nie  z  patriotyzmu nierozumianego, ale  taka moda 

powszechna w  okolicy zagościła. Proboszcz tak nakazał, 

choć baronowej rzecz cała z tą niepodległością nie w smak 

była. Tak bardzo, że  przez chwilę Bolesław miał obawy 

co do obietnicy złożonej przez arystokratkę, lecz przybyw-

szy osobiście – automobilem przywieziona! - żegnać swego 

wybrańca orzekła w obecności wielu; ja raz danego słowa 

po sam grób nie złamię. Toteż od pierwszych chwil pobytu 

w seminarium Bolesław nie przestawał się modlić o zdrowie 

i długie życie dla dobrodziejki. Korciło go wiele razy, by do-

wiedzieć się, ile baronowa wiosen sobie liczy, ale nauczono 

go przez lata edukacji – sama baronowa! - że dam, wielkich 

przede wszystkim, o wiek pytać nie wypada. Wierzył więc, 

że  skoro Bóg obdarzył go dostrzeżonym przez baronową 

powołaniem, to  być może łaskawiej od  reszty śmiertelni-

ków ją potraktuje, bo  jego będzie chciał widzieć w  orsza-

ku głoszących słowo Jego wśród maluczkich, owieczkami 

zwanych.

Nie miał i tak Bolesław lekkiego życia w seminarium, gdzie 

młodzi mężczyźni z miasta przybyli, z kresowych majątków 

ziemskich – w  tym jeden protegowany jakiegoś biskupa 

z Tarnopola, przez co pokątnie różne świństwa o tej relacji 

opowiadano – z domów inteligenckich, w językach obcych 

obeznani – Bolesław ze swoim niemieckim przez baronową 

wpojonym nie miał czym zajaśnieć na tym forum – niemal 

we  wszystkim go przewyższali. W  statusie majątkowym 

zwłaszcza. Czego na  początku  się wstydził, lecz z  czasem 

uznawać począł to za przymiot, wszak Jezus też nie z ary-

stokracji był, a Matka Boska z Józefem matkę z ojcem bardziej 

mu przypominali, niż rodziny kolegów. Porównania nie miał, 

bo o ile wzajemnie na święta, wakacje i inne okoliczności się 

zapraszali, o tyle Bolesław był w tym tworzeniu układu to-

warzyskiego pomijany. Wielokrotnie zastanawiał  się przez 

lata pobytu w seminarium, nawet jako już wyróżniający się 

alumn i kleryk; co  jest we mnie takiego, że tylko modlitwa 

i kontemplacja mi zostają?, albo; może to znak jakiś od Bo-

ga,że  takim doświadczeniem mnie namaszcza? Toteż tej 

myśli do święceń postanowił się uczepić i trzymać. Wierząc, 

że im bliżej Niego i nauk chrystusowych wcielanych w życie 
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na każdym kroku, głośno i bez wstydu – niechby nawet szy-

dzili i płonął przy tym świat – tym krótsza droga do króle-

stwa niebieskiego. Oby nie za krótka, przemknęło mu zrazu 

przez myśl, gdy wspomniał słowa wiedźmy przepowiadają-

cej przed laty, że nawet tego czasu, w którym był już z Bo-

giem za pan brat, dożyć nie powinien. A skoro jest tu i teraz, 

to tym bardziej znak od Niego! Ciepłem wewnętrznym na-

pełniała go ta konstatacja i  z  tym większą pokorą podda-

wał się boskim wyrokom. Nawet, gdy ferowane były ustami 

ziemskich sług bożych. Jak choćby jego ekscelencji Alojze-

go Kańczugi, zakazującego mu nauki w  seminarium zaraz 

po  tym, jak  się wydało i  okazało, że  z  płucami – najpierw 

koklusz, a potem podejrzenie gruźlicy – kłopoty zdrowotne 

miewać zaczął, przez co skończyło się wsparcie baronowej, 

która zdążyła w  czasie dwuletniego pauzowania w  nauce 

ducha Bogu oddać. Albo jak biskupa Karaszewskiego – na-

stępcy ekscelencji Kańczugi - zsyłającego go w charakterze 

wikariusza do  probostwa w  Skarszewicach, gdzie iść nikt 

nie chciał, bo podobno tam proboszcz bardziej diabła, niż 

bożego sługę przypominał. Nawet podupadający na zdro-

wiu ojciec zafrasował się na wieść o tym, że jego Boleś – jakoś 

niepojęcie mu bliższy od  czasu otrzymania święceń, a  dla 

matki prawie błogosławiony, bo  w  sygnet syna całowała 

i rąbek sutanny nowej – wpadnie w poddaństwo „do kogoś 

takiego”. Wszystko to odbierał z jednej strony jako doświad-

czanie życia wyznaczane przez Najwyższego, z drugiej zaś 

– głęboko myśli owe w sobie skrywając i wstydząc się ich 

bez ubierania w słowa – za boskie kopniaki. Od tych myśli się 

już rumienił.

U  proboszcza w  Skarszewicach był jak niewolnik. Każ-

dy był. Wikary niczym nie  różnił  się w  oczach proboszcza 

od „tego motłochu” - jak zwykł mawiać o wiernych na każ-

dej mszy szczelnie zapełniających kościół, ze  strachu, 

bo  gniewu proboszczowskiego bardziej  się tu  bano, niż 

ogni piekielnych i powtórki z potopu biblijnego – a bywa-

ło, że i od trzody chlewnej w dużej ilości przez proboszcza 

hodowanych. Po pewnym czasie, kiedy proboszcz upijał się 

– jak niemal w  każdy wieczór – z  panami oficerami i  nie-

co niższą szarżą marszałkowych ludzi, co  to  z  niewiastami 

podejrzanej konduity, bo  nie  z  małżonkami, na  plebanię 

przybywali, naszła Bolesława smutna konstatacja. Akurat wy-

rzucał gnój od kilkudziesięciu proboszczowych wieprzków 

i  loszek, gdy zdał sobie sprawę, iż  większą i  silniejszą więź 

z owymi rozkwiczanymi czworonogami zadzierzgnął, aniżeli 

z  ludem wierzącym, dla którego podobno został tu  zesła-

ny. I myśl o pozbawieniu się żywota marnego, ziemskiego, 

na  moment go naszła. Tak intensywna, że  prawie byłby 

to zrobił, lecz w tejże chwili podcięty przez wielką maciorę, 

runął jak długi w świńskich odchodach. Z miejsca też uznał 

– łzami się zalewając, z niemocy, bądź żalu nad sobą – że ten 

kolejny kopniak to  też kolejny znak od Niego, który należy 

czytać; musisz i to znieść po drodze do Nieba. Przez chwilę 

odniósł nawet wrażenie, że usłyszał te słowa anielskim gło-

sem wyszeptane.

Los wikarego Bolesława odmienił  się wraz z nastaniem 

sowieckiej okupacji. Nie, żeby bezbożni czerwonoarmiści 

i  ich żony istnienie Boga odkryli, ale przez wylew probosz-

cza, który po tym zdarzeniu całkiem oklapł. Z sił opadł i za-

pominał, że  jeszcze niedawno to  on światem kręcił, teraz 

nie  dostrzegał nawet, że  nielubiany Bolesław – wielokroć 

dupą wołową przez proboszcza w obecności wiernych na-

zywany – kręci nie  tylko jego światem, majątkiem, świnia-

mi, ale i nim samym. Ale po ludzku. Choć Bolesławowi myśl 

o zemście przemknęła przez umysł jak przeciąg przez salon 

z pootwieranymi na oścież oknami. Jednak gdy wraz z koń-

cem wojny biskup Karaszewski chciał proboszczem w Skar-

szewicach Bolesława uczynić, ten odparł; wasza ekscelencjo, 

wszędzie, tylko jak najdalej od  wspomnień tego miejsca. 

Jednak nic nie pomagały przekonywania ekscelencji, że dni 

proboszcza są jakby policzone.

Cieszył  się więc Bolesław, że  już jako proboszcz tra-

fił na  Pomorze, do  opuszczonej przez uciekających przed 

bolszewikami Niemców wsi Graniczna. Poczuł  się jak mi-

sjonarz niosący nauki chrystusowe na  dziewiczy pod  tym 

względem obszar. Bo  wprawdzie do  Granicznej ściągali 

różni ludzie z  różnych stron, z  chrześcijańskimi korzeniami, 

ale po wydawanych owocach Bolesław nie był w stanie tego 

stwierdzić. Jedno, co  mu przychodziło do  głowy, gdy pa-

trzył na tę gęstniejącą i kipiącą nie zawsze dobrymi – miłymi 

Bogu i wszystkim świętym – emocjami, to określenie; DZICZ. 

Z czasem, gdy w Granicznej zaroiło się dziećmi, otworzyła 

nowa władza – ludowa! - szkołę, a  i  ludzie kościółka – tak 

o zrujnowanym poewangelickim przybytku bożym mawiał 

proboszcz Bolesław – nie  omijali łukiem szerokim i  coraz 

częściej zaglądali, kolędę przyjmowali, śluby brali, dzieci 

chrzcili, to i on przywykł do nich. Do ich ułomności, słabości 

– najdłużej z  opilstwem i  kurestwem wszelkim  się oswajał 

i zmagał po swojemu - zaczął zyskiwać coraz więcej zrozu-

mienia, co i za łaskę od Boga sobie poczytywał oraz kolejny 

kopniak zarazem, ale to wolał zepchnąć na los.

Po dziesięciu latach Bolesław miał pewność, że z Granicz-

nej do tchnienia ostatniego nikt go nie ruszy. Tym bardziej, 

że  biskupem w  diecezji został jego kolega z  seminarium, 

który go kiedyś nie  lubił, ale  doświadczony okropnościa-

mi wojny, zaczął wszystkich miłować. Być prawie jak Jezus 

zapragnął. Szacunkiem też darzyli proboszcza parafianie. 
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Z wieloma się zaprzyjaźnił. Uznano go za charyzmatyczne-

go – nie tak wprawdzie nazywając, raczej swoim chłopem, 

nie wywyższającym się, co było w tym miejscu nie bez zna-

czenia – a przez to należało rozumieć, że trzeba proboszcza 

słuchać. Tym bardziej, że  proboszcz – w  przeciwieństwie 

do wielu innych księży, przestraszonych, bądź trzęsących się 

o własne tyłki i szaty – za nic nie zgadzał się na wyprowadze-

nie religii ze szkoły. Nawet jak przyszli milicjanci w towarzy-

stwie patrolu społecznego złożonego z niedawnych jeszcze 

wiernych – w  tym jednego roznoszącego Ciało Chrystusa 

wśród chorych po  sumie niedzielnej – Bolesław – niczym 

Rejtan z obrazu znanego miejscowym dzieciom – głoszenia 

słowa bożego bronić postanowił. Na  próżno. Wywleczony 

został przed budynek szkolny, pożegnany przez dyrektorkę 

komunistkę, obsmarowany w  szkolnej kronice przez towa-

rzyszkę Wiesławę, co Wandzię Wasilewską posturą i głosem 

przypominała, po czym zaszyć się musiał w ciemnej pleba-

nii – bo elektryczności nie chciano mu dociągnąć, bo wróg 

władzy ludowej, bo  strażnik ciemnoty średniowiecznej 

i dziwadło nie z tego nowego świata – i co rusz udawać się 

do powiatu na przesłuchania u bezpieczniaków. Wtenczas – 

poniżany słowem i gestem przez zasmarkanych młokosów, 

za których cały czas się modlił do Boga o przywrócenie utra-

conego rozumu oraz przypomnienie sobie, czego matka 

z ojcem za młodu ich uczyli – czarne myśli kolejny raz kazały 

mu myśleć o sobie, jako grzeszniku karanym przez Niego za 

coś, czego nie mógł sobie wytłumaczyć.

Najgorsze jednak nadeszło z  czasami radosnego roz-

kwitu big beatu. Przyjaciel biskup przydzielił Bolesławowi 

– bo ty już, Bolku, starzejesz się i pomoc ci wskazana – wi-

karego. Romka. Tak też wszystkim kazał do siebie od pierw-

szych chwil w  parafii mówić. Jeździł junakiem. Dużo huku 

czynił i bywał przez to zauważany. Na dodatek na plebanii 

organizować począł prywatki z  muzyką big beatową, któ-

rą Bolesław za najgorszy siew szatana uznał od  usłyszenia 

pierwszych dźwięków. Do biskupa się skarżył, lecz ten zalecił 

tylko wyrozumiałość połączoną z modlitwą o opamiętanie 

się. Starał się więc Bolesław, ale coraz mniej mógł tej wyro-

zumiałości młodemu i przystojnemu – dziewczęta co  rusz 

wzdychały doń, a  zwrot „jest jak Dean Martin” dochodził 

uszu Bolesława z  każdego zakamarka Granicznej – Rom-

kowi okazywać. Zwłaszcza, że  z  powodu utraty czujności 

proboszcz nie zauważył, jak w soboty plebania stawała się 

czymś w  rodzaju spotkań wikarego z  dziewczętami bez 

chłopców. Zapewniał Romek, że one tylko podanego nowo-

cześnie słowa bożego łakną. Nie rozumiał tej argumentacji, 

ale  udał, że  ufa. Aż  pewnego wieczoru zjawił  się na  ple-

banii stary Prokopczuk z  ryczącą panną Prokopczukówną 

– wyraźnie obitą przez ojca pasem – z wieścią, że bękarta 

w sobie nosi. A sprawcą – grzmiał bliski zejścia śmiertelnego, 

na dodatek zalany w trupa, ojciec będącej w stanie błogosła-

wionym pulchnej blondyneczki – jest ten szatan w sutannie! 

Grzmiał, aż  Bolesław uszy zatykać musiał. Natychmiast, za 

zgodą wtajemniczonego biskupa, wikariusza usunął z parafii 

i tym samym wywołał rewolucję społeczną. Prawie miniatu-

rę bolszewickiej. Głosy oburzenia wykrzykiwały nastoletnie 

parafianki – z których niejedna owoc z siewu Romkowego 

w sobie już nosiła - ale ze sztachetami i grabiami na plebanię 

ruszyły stare i najstarsze – tu ziarno z  zasiewu grzesznego 

jako swoje honorowo przyjęli mężowie - i  te, co całe dnie 

przy ołtarzu i  kościelnym obejściu  się kręciły. Na  dodatek 

swoich ślubnych i krewnych wlokły przed kościół i plebanię 

– z deskami, gwoździami, młotkami i czarną flagą – po czym 

rozkazały wejście do  przybytku bożego zabić. Bolesława 

ten widok pozbawił mowy i  wszelkiej woli do  działania. 

Na śmierć własną był gotowy każdego dnia, ale czegoś ta-

kiego w swej wyobraźni nie był w stanie wykrzesać. Może, 

myślał, nie mam żadnej? Może to kolejny policzek od Nie-

go? Ale  za co? Chciał rozwścieczony lud – baby przede 

wszystkim – powstrzymać, do opamiętania przywołać, lecz 

na próżno. Nim usta otworzył i dźwięk jako taki wydał, czyjeś 

silne – z  dziesięć par! - ramiona sadzały go na  taczce wy-

pełnionej końskim gnojem – od  razu też Jaguś Borynowa 

mu  się skojarzyła – i  wieźli za wieś, kilometr, może mniej, 

albo i dalej, aż wreszcie wyrzucili w przydrożnym rowie jak 

zużyty grat.

Przez wiele miesięcy niczego z  zaistniałej sytuacji 

nie mógł zrozumieć. Tym bardziej, że ocknął się, po wywie-

zieniu za granicę Granicznej, w domu ludzi niechodzących 

do kościoła i niewierzących. Z tego powodu jeszcze bardziej 

świat stawał się dlań niezrozumiały. Niewierzący przygarnę-

li, nakarmili, odziali – sutannę nową kupując, bo starą zdar-

li wierni z  Bolesława, w  samych tylko gaciach zostawiając 

w kwietniowy ranek – „Głosu Wybrzeża” czytać nie pozwo-

lili, gdzie pisali pismacy różni o tym, jak to w Granicznej lud 

pracujący z  ciemnogrodem  się rozprawił, nawet lecącemu 

w  tym samym czasie w  kosmos Gagarinowi tyle uwagi 

nie  poświęcili, a  po  uspokojeniu nastrojów, skłoniwszy bi-

skupa do podjęcia negocjacji z zaślepionym Romanem lu-

dem, Bolesławowi na łono parafii wrócić dopomogli.

Bolesław do reszty spokorniał, ale  i przez to skapcaniał. 

Zdziwaczał też, jak zaczęto po  miesiącach wielu szeptać 

w  Granicznej. Reperował zegarki – nikt nie  wiedział, kiedy 

nabył tej umiejętności przeradzającej się w pasję – z czasem 

stając się ich kolekcjonerem. Pisał pamiętnik. Tajemny. Choć 

wierni ciekawi byli, co w nim o nich może być. Nie zwracał 
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też uwagi na kolejnych wikarych. Jakby całkiem stracił żarli-

wość w wierze. Tymczasem wierni i wierne z rosnącą atencją 

odnosili  się do  Bolesława, jakby całkiem wypierając z  sie-

bie niedawne uczynki względem starego proboszcza po-

pełnione. On sam natomiast w  bezustannych modlitwach 

– nawet podczas rzadkich spacerów nocnych wzdłuż po-

bliskiego jeziora, żeby gawiedź nie  widziała – ciągle zwra-

cał  się z ogniem w głowie do Boga, com uczynił, że mnie 

tak doświadczasz? Przypomniał sobie wtedy przedwojenny 

czas choroby i orzeczenie przełożonych, że ktoś taki, z taką 

przypadłością – ciekawe, co mieli na myśli, zastanawiał  się 

podczas owych spacerów – kapłanem być nie może, w każ-

dym razie nie  powinien. W  tej posłudze trzeba końskiego 

zdrowia i stalowej wytrzymałości na ludzkie słabości! Może, 

myślał, należało to  wtenczas potraktować jako znak boży 

wytyczający przyszłość? Przyszłość bez sutanny, brewiarza, 

różańca, celibatu, oddania Matce Kościołowi....? Sam nie wie-

dział. Postanowił tedy, że  odprawi jako proboszcz ostatnią 

– odpustową – mszę i  przekazując parafię nowemu pro-

boszczowi zostanie w Granicznej jedynie rezydentem.

Odtąd widywano go we wsi w wytartych butach – cho-

dakach drewnianych, które sam sobie strugał w brzozowym 

drewnie – poplamionej i  lśniącej od starości sutannie, niby 

rozmodlonego, a  jakby nieobecnego, obcego wszystkim, 

nawet tym twierdzącym, że znakomicie się z nim rozumie-

ją i  są nawet w  przyjaźni. Mogło  się tak wydawać, gdyż 

bywając głodnym rezydent Bolesław wstępował do  tej 

czy owej rodziny – na  ogół przyjaźnie doń nastawionej, 

to  umiał ocenić – i  o  nic nie  prosząc wiedział, że  zostanie 

nakarmiony czym chata bogata. Z  czasem rytuał stał  się 

niezauważalnym drobiazgiem. Do tego stopnia się Bolesław 

rozminął z  rzeczywistością, iż nie  spostrzegł, jak komuniści 

wprowadzili stan wojenny. Zagadywano go na  ten temat, 

lecz za każdym razem odpowiadał; widocznie taka jest wola 

boża. Stąd narosło ostateczne przekonanie, że  z  księdzem 

rezydentem – niegdyś radcą – gadać już nie  ma o  czym. 

A  i  on sam wyłącznie ze  znaczkami, klaserami i  z  bez liku 

zgromadzonymi zegarkami już tylko  się komunikował. Po-

wiadano w Granicznej, że staruszek radca bez przerwy przy 

czasie majstruje, aż coś zmajstruje. Ironizowano. Zatem kie-

dy w siarczysty styczniowy mróz osiemdziesiątego drugiego 

ktoś krzyknął do  komendanta straży miejscowej, że  ksiądz 

Bolesław się pali! - bo plebania płonęła – ten odrzekł podob-

no; chyba do swoich zegarków.

I płonął rezydent Bolesław. Niecały spłonął. Tylko sutan-

na, kilkaset zegarków, rozklekotane meble – gdzie trzymał 

klasery i  skrycie prowadzony pamiętnik – odkryte części 

ciała i trochę brewiarza, którego strony poprzekładane były 

zegarkami i znaczkami. Tym razem na pewno nie zdążył po-

myśleć, że może to być kolejny kopniak – znak boży. A może 

zdążył?

Po tym zdarzeniu tygodniami w Granicznej obnoszono 

po nim żałobę – najbardziej rozpaczali ci i te, co dwadzieścia 

lat wcześniej na taczce go wywozili i drzwi świątyni dechami 

zabijali, by już nigdy tam nie  wszedł. Z  tego wielkiego za-

frasowania niespodziewanym zgonem duszpasterza nawet 

po  pochowaniu los – ludzka niefrasobliwość, bądź głupo-

ta? - spłatał Bolesławowi ostatniego figla. Na  płycie odno-

towano datę zgonu o rok wcześniejszą niż to miało miejsce 

w rzeczywistości. I dopiero po dwudziestu latach, w setną 

rocznicę urodzin lokalnego autorytetu – bo  dla młodych 

gimnazjalistów takim zaczęła go pokazywać miejscowa po-

lonistka, młoda i  duchowo natchniona, niedoszła zakonni-

ca, na dodatek nietutejsza – jeden ze średnio rozgarniętych 

uczniów odkrył tę pomyłkę. Czemu najstarsi wierni i wierne 

do dziś nie mogą się nadziwić – bowiem przez cały ten czas 

bezustannie zapalano znicze, świeczki, stawiano bukiety 

z  kwieciem wszelakim i  odmawiano różańce, zawsze też 

najlepsze wspomnienia o tragicznie zmarłym snując - że coś 

takiego mogło przydarzyć się pośmiertnemu losowi kogoś 

tak wyjątkowego.
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Wojciech Kostiuk „Lato”, intaglio

Jola Wolska, z cyklu „Demony kaszubskie”, linoryt Włodzimierz Rybacki, artvinciart.pl, karykatura R. Ciesielskiego, ołówek

Wojciech Kostiuk  „Sen o Boschu”, akwaforta

grafika / rysunek / kolaż
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Daniel Kufel  „Czarownica ze Steblewa”, grafika komputerowa

Agnieszka Ciesielska, kolaż
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poezja

Zofia Maria Smalewska
W labiryncie czasu

Serce przyśpiesza i rozpacz dławi
łza spływa jedna za drugą
już niżej Panie klęczeć nie potrafię

pochylam się przecież bardzo nisko
nad każdym stworzeniem
nad każdym źdźbłem trawy

chylę czoło przed każdym Twym dziełem
przed nieskończonym majestatem Kosmosu
błądząc szukam odpowiedzi
dlaczego Twoje dzieło niszczeje

wybacz mi spóźnienie do betlejemskiej groty
błądziłam zagubiona w labiryncie czasu
wybacz mi beton którym dławię życie
krew którą przelewam niby w słusznej sprawie

wybacz tę ziemską stajnię Augiasza
której od dawna nikt nie sprząta po sobie

Roman Ciesielski
rozpaczliwie sklejam

i znowu jestem u siebie
w gustownej altanie piję kawę
 patrzę na zaniedbany park
z wiekowymi drzewami
przechodzę przez kamienną aleję nibydrzew 
letnią porą zamknięty w drewnianym kręgu
pomiędzy
moimi wyburzonymi domami
rozpaczliwie sklejam skorupę do skorupy
to wykopalisko pokryte pokrzywą miętą i prawdą
paruje

Tadeusz Jałoszyński
Między ciszą a ciszą

Światło zgasło
Milczą wygaszone żarówki
Pokój tonie w ciszy
Która dźwięczy monotonią
 Bezsilna cisza
 Zabija przelatujące ćmy
 Szukające sensu życia
 -Ich świat wstrzymał oddech
Biała ściana
Zawiała nagle chłodem
Jakby na granicach absurdu
Oddzieliła się od życia
 Istniejący świat
 Stał się pełen sprzeczności
 Jakby porażony obojętnością
 Śmiercionośnego prądu
Włączono prąd
Którego wstrząsy zabijały mózg
Teraz dały życie
Już nie wieje chłodem i ciszą

Magdalena Kuśmirek
Paskal i arka

budujemy arkę, ja sprzątam 
a Paskal kleci coś z drewna 
wokół walają się wióry 
pachnie życiem 
rozwiercanym do żywego 
 
z tego bałaganu coś powstanie 
trzeba mocno w to wierzyć 
i ja przecież wierzę 
pierwsza okazuję podziw 
a potem idę po miotłę 
 
kiedy wybiegam w przyszłość 
arka przybiera różne wzory 
kolejność desek zmienia się 
algorytmicznie ale nijak 
nie mogę jej zobaczyć 
 
muszę się zdać na budowniczego 
a on zastyga z dłutem w ręku... 
planuje teraz skok w nadprzestrzeń 
ma większe sprawy na sercu 
mała, bądź cierpliwa 
 
więc jestem, dla Paskala 
jestem aniołem 
bo on jest dla mnie 
jak młody Noe, mówię sobie 
dzięki niemu przetrwamy

Andrzej Sikorski
* * *

Stary śliną skleja ślimacze domki. Wystawia na słońce i czeka. Czasem powracają i już nigdy nie przechodzą na drugą stronę 
rowu. Czasem zabiera je sroka i lecą w nieznane. Po deszczach podrzucają mu poziomki...

* * * 
Płynie z wyciągniętą najwyżej dłonią. Słone w ustach i chmury między palcami. Szum  po ostatnie rogatki miasteczka. Właściwie 

szczęście - gdyby nie Babka Tucka z pustymi wiadrami...
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esej

Tadeusz Wojewódzki 

Czy „dumny” musi niewiele 
różnić się od „durnego”?

Fonetycznie – różnica niewielka. A  w  życiu? Czy bycie 

dumnym z czegoś oznacza, że musimy bezwzględnie pozo-

stawać w stanie zaślepienia na punkcie naszej dumy? W ja-

kimś stopniu chyba tak.

Myślałem nad tym z czego jesteś dumny? Wiem. Trudne. 

Zazwyczaj pytają o to z czego jesteś zadowolony. Ale to zu-

pełnie inna sprawa. No  więc do  rzeczy: Czy rozpiera Cię 

duma na myśl o tym, że np. jesteś Polakiem? Pytanie wca-

le nie  jest aż  tak głupie na  jakie wygląda na pierwszy rzut 

oka. Bardzo wiele nacji dumnych jest z siebie. Pomijając są-

siadów – dumni są Anglicy. Chociaż nikt z nich nie wie jak 

umyć twarz pod  bieżącą wodą, w  angielskiej umywalce. 

No bo  jak? Jeden kran z zimną wodą, drugi z gorącą. Oba 

blisko, ale  nie  aż  tek, żeby wodę czerpać dłońmi i  umyć 

twarz pod  bieżącą wodą. Można tylko w  stojącej. Zatkać 

umywalkę, nalać wodę i myć tę twarz w coraz brudniejszej 

wodzie. Zajęcie dla idioty. I jak? Można w takich warunkach 

pozostawać dumnym Anglikiem? Z  niedomytą wiecznie 

twarzą? Okazuje się, że tak. Anglicy, których znam i wszyscy 

– o których słyszałem – przekonani są, że żyją w kraju naj-

lepszym z możliwych, co powodem jest niewątpliwym i wy-

starczającym zarazem do – dumy.

Z takiej –wodno – kranowej perspektywy, to duma po-

winna nas- Polaków – rozpierać. Przynajmniej na  całą sze-

rokość mieszalników do wody, bez których u nas życie jest 

nie do pomyślenia.

A co z tym durnym?

Czy duma musi być konsekwencją zaślepienia, mówiąc 

krótko - durnoty? Nie  wiem czy koniecznie konsekwencją, 

ale jakoś tak te zjawiska zwykły się „pod paszki – prowadzać 

wzajemnie”. Dla mnie życie w kraju z dwoma kranami - za-

miast jednego - byłoby przejawem zacofania cywilizacyjne-

go i  higienicznego zarazem. Skoro im to  nie  przeszkadza, 

to w moim mniemaniu duma macza w tym palce i tyle.

Wiem, że  jeden przykład niczego nie  dowodzi i  silnie 

nie  argumentuje. Nie  taka jednak jego tutaj rola. Ma tylko 

ilustrować zjawisko – zaciemniania rozumu przez dumę. 

Dobrze jest dumnym być. Ale rozumniej – rozumnym…

Olena Ulianova „Zielnik”, 
botaniczny druk na papierze 

akwarelowym, technika autorska 
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recenzja

Zdzisław Antolski

Tęsknota za niewinnością

Już sam życiorys Tadeusza Karmazyna, poety, autora 

zbioru „Pasażer codzienności” brzmi jak wiersz o  polskich 

losach. Poeta urodził się w 1946 r. w Wilnie. Został wraz z ro-

dziną wysiedlony, a następnym miejscem jego zamieszkania 

był Gdańsk, w którym ukończył, szkołę podstawową, średnią 

i Politechnikę Gdańską. Z zawodu jest inżynierem mechani-

kiem, ale  posiada także w  swoim wykształceniu podyplo-

mowy kurs wiedzy o  teatrze, filmie i  telewizji. Występował 

na estradzie, zdobył m.in. drugą nagrodę na Festiwalu Pio-

senki Studenckiej w  Krakowie. Jako członek zespołu mu-

zycznego „Styk” śpiewał poezję Rafała Wojaczka z muzyką 

Jacka Stama. Od 1982 roku mieszka w Stanach Zjednoczo-

nych w Gainesville na Florydzie.

Tadeusz Karmazyn jest poetą emigrantem i  to stanowi 

jego tożsamość. Bardzo bliski jest mu Czesław Miłosz, który 

również większą część życia spędził poza krajem. Dlatego 

Karmazyn prowadzi z nim coś w rodzaju poetyckiego dialo-

gu, z pozycji ucznia, który rozmawia z mistrzem. Znamienny 

w tym względzie jest wiersz pt. „Jesteś, jesteś tak blisko Miło-

szu”, w którym Karmazyn pisze:

Jednocześnie myślę o tobie, Miłoszu.

Nazywasz siebie sztukmistrzem,

sztukmistrzem od słów, który pokonał rozpacz.

Zgadzam się. Życie jest trudne.

Demony oplątują nas, chciwe zazdrosne naszych miłości

i tego, że jeszcze wciąż podziwiamy wschody i zachody słońca.

Chciwe naszych upadków i grzechów nie-do-wybaczenia.

Póki czas spójrzmy prosto w oczy tym co chcą naszej krwi

i samozniszczenia.

Stawiajmy opór aż do połamania kości

Karmazyn prowadzi z  Miłoszem swoistą polemikę, od-

dając mu przy okazji hołd: „Co do koziołków to może fikałeś 

i głodny byłeś oklasków / ale byłeś błaznem aby ukazać ukryty 

diament”. Miłosz jest dla Karmazyna jednocześnie Mistrzem, 

jak i przyjacielem. Być może ważną rolę pełni tutaj sprawa 

życia na  emigracji. W  wierszu „Jaka tam tęsknota” poeta 

pisze:

Jak daleko trzeba się oddalić od stron rodzinnych by tęsknić.

Tęsknota jak paraliżująca strofa wiersza.

Można nazwać te miejsca i życie tam, na obczyźnie

   wytęsknione przepłakane,

pięknymi czasami

W puencie wiersza okazuje się, że pamięć o dzieciństwie 

pozostaje ciągle żywa, chociaż czas robi swoje i  w  lustrze 

jest już inne odbicie niż było w  młodości. Jednak dzieciń-

stwo pozostaje w człowieku do końca, jest rdzeniem jego 

duszy. I tęsknota za stronami rodzinnymi to jest tęsknota za 

sobą samym, którego już nie ma. Strony rodzinne to kraina 

dzieciństwa, pierwszych wzruszeń, i  – co  najważniejsze – 

poczucia niewinności: 

A dusza na ramieniu i miały Aniołek osobisty, ciągle takie same.

Co jeszcze? Może metafory ciut głębsze. To wszystko.

No nie. Tęsknię. Za niewinnością. 

W gruncie rzeczy, nie chodzi o to, gdzie się żyje, w kraju 

czy na emigracji. Najważniejsze jest oddanie w słowach rze-

czywistości, czyli tworzenie poezji. W tym mieści się sens ży-

cia. Dlatego w wierszu „czekanie na Muzę” poeta stwierdza: 

teraz

czekam na dojrzałe słowa spadające z drzew

prosto do moich kieszeni

jak ktoś kto nie może mówić ani 

pisać

Tadeusz Karmazyn jest poetą codzienności, zwykłych 

dni, co  wielokrotnie podkreśla. Jest w  tym pewna przeko-

ra, ponieważ ta codzienność poprzez poezję staje  się nie-

zwykła. Karmazyn stara się codzienność przywrócić do łask 

publiczności. Zwykłe dni są naszym przeznaczeniem, 
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naszym prawdziwym życiem, dlatego poeta upomina  się 

o nie w natłoku utworów, które starają się epatować niezwy-

kłością. Dlatego w wierszu „Następny dzień” pisze:

srebrny ekran płacze

z tęsknoty za filmem

o prawdziwym życiu

codzienności

Bardzo bogaty w  treści jest tytułowy wiersz pt. „Pasa-

żer codzienności”. Rzeczywistość w tym wierszu przytłacza 

podmiot liryczny, który cały czas atakowany jest poprzez 

media:

Wiercić w mózgu dziury

politycznymi debatami

dokładać stęchłe newsy medialne

kłócić się z okazji 

bez okazji w cyber Word

na żywo gromić podeptać

wymusić przekonać

o szlachetnych zamiarach

dla życiowych zakrętów

z buńczucznymi sztandarami

z lewa i prawa

z wstrząsami w centrum

maszerować przed siebie

Współczesny człowiek żyje w  świecie chaosu informa-

cyjnego, który tworzą media. Nieustannie atakowany co-

raz to  nowymi informacjami i  sensacyjnymi doniesieniami 

przez telewizję, prasę i Internet. Poddawany jest działaniom 

reklam, propagandy politycznej i  informacjom z  całego 

świata. Trudno w  takim świecie znaleźć chwilę oddechu 

do zastanowienia się nad miłością, śmiercią i sensem życia. 

Dlatego też ważną rolę do  odegrania ma poezja, to  ona 

przybliża nas do  natury i  do  wieczności. Dlatego Tadeusz 

Karmazyn we wspomnianym wierszu pisze

Czasami tęsknie do ducha wolnego wiersza metafizyki

do liryki o śpiewie słowików i tej co mówi

o miłości śmierci i o tym

o czym trudno mówić

nawet z samym sobą

Tymczasem media informują nas o  nowych mitycznych 

światach:

W laboratoriach światowi geniusze wymyślają nowe światy

z obietnicą rozkoszy bez granic bez bólu

czy mogę wierzyć w dobre intencje nawet tych najwybitniejszych

(…)

jestem starszy mówi kryształowe lustro

Czy jestem lepszy?

Okazuje się, że  człowiek współczesny, mimo, że  żyje 

w chaosie informacyjnym pośród wielu obrazów, słów i no-

win z  różnych najdalszych zakątków świata pozostaje bar-

dzo samotny wobec upływającego czasu. Jest właśnie takim 

„pasażerem codzienności”, która wiezie go poprzez czas 

i przestrzeń. Jednak to on sam musi rozmawiać z własnym 

sumieniem, z własną pamięcią uporać się z przeznaczeniem 

swojego losu.

Kolejnym wierszem, bardzo ważnym dla filozofii tej po-

ezji, jest utwór „Do przyjaciela – poety”. Stanowi on kwinte-

sencję poglądów Tadeusza Karmazyna na  istotę pisarstwa. 

Poeta w tym widzeniu świata powinien być przede wszyst-

kim kronikarzem codzienności. Nie  ma zdarzeń ważnych 

i  mniej ważnych – wszystkie powinny być odnotowane 

w wierszu. Oto początek wiersza:

Pisz proszę

pisz

o drobnych szczęściach

nieszczęściach

zapłakanych nocach

dniach bez kropli deszczu

rzęsistych ulewach bez końca

możliwościach Słońca

kolejkach po chleb

twórz nowe metafory

o życiu otwartym na nieznane

pisz o tych co stoją pod murem straceń

o krwi co jeszcze jest czerwona

o kochankach kryjących się w zieleni (…)

odkrywaj świeże brzmienia

barw słów ich granic

ekspresji porównań przenośni

nie odrzucaj tradycji

istnienia pomyśl

o pierwszym krzyku noworodka

i o tym skąd u ciebie dar słowa

zrób co możesz

żeby chronić świat (…)
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Ten wiersz-manifest skierowany jest do  bezimiennego 

poety, ale  przecież wiemy dobrze, że  skierowany on jest 

do  samego autora. Jest to  więc forma rozmowy z  samym 

sobą. Bardzo podobny w duchu i  formie jest wiersz dedy-

kowany „Romkowi Dusi Ciesielskim”, pt. „Czekanie na muzę”:

Pisać

o promieniach słońca pieszczących świat

uśmiechach kobiet ich jędrnych piersiach

pąkach żywych odcieni zieleni

niezgłębionych tajemnicach mórz

gór zatopionych w chmurach o Niebie

błękitnym

pisać chciałbym (…)

Widzimy więc, że poeta głosi chwałę widzialnemu świa-

tu i  człowiekowi, który go zamieszkuje. Jednak zwraca też 

uwagę na drobiazgi. W dwóch wierszach, które korespon-

dują ze sobą: „Pudełku starego faceta” oraz „inne pudełko, 

a  może takie samo”, autor opowiada o  sentymentalnym 

przywiązaniu do drobnych pamiątek, zarówno zdarzeń, jak 

i związanych z nim przedmiotów. W drugim wierszu z tego 

mini cyklu pisze:

W metalowym pudełku listy

fotografie negatywy

smutki uśmiechy historii

codzienne rytuały nieznośne banały (…)

Ale właśnie te drobiazgi, te banały są naszym niepowta-

rzalnym życiem, od  którego nie  uciekniemy. To  są właśnie 

„zadry pamięci”, jedyne nasze bogactwo i nasz życiowy do-

robek. Jedne smutne, inne radosne. Pamiątki z codzienno-

ści. Ale wszystkie, jak i my sami, podlegają upływowi czasu 

i tylko poezja może je ocalić przed zapomnieniem. Nie ma 

zdarzeń niepotrzebnych, nic nie  ulegnie zapomnieniu. 

Wszystko, co widzieliśmy, co się w naszym życiu wydarzyło, 

co przeżyliśmy, zasługuje na pamięć. 

Poezja Tadeusza Karmazyna jest bardzo dojrzała. Każdy 

jego wiersz jest przemyślaną budowlą. To poeta o dużej sa-

moświadomości. Jego obraz świata jest pewną filozoficzną 

propozycją dla każdego z nas, bowiem każdy jest „pasaże-

rem codzienności”. Jednak bohater liryczny wierszy Karma-

zyna jest czujny wobec rzeczywistości: każda minuta, każde 

zdarzenie jest ważne i  liczy  się w  ostatecznym rozrachun-

ku. Poezja jest tym narzędziem, które nie pozwala nam być 

obojętnym wobec rzeczywistości. Budzi wzruszenie, za-

chwyt, refleksję.

Leszek Żuliński w swojej recenzji, zamieszczonej w książ-

ce, twierdzi nie bez racji, że Tadeusz Karmazyn, mieszkając 

poza Polską, zubożył nas. Jednak na  szczęście, jego słowa 

docierają do nas zza oceanu. Dlatego polecam te wiersze, 

które zawierają prawdę o życiu i o nas samych.

Tadeusz Karmazyn „Pasażer codzienności”, wyd. AGNI, 

Pruszcz Gd. 2020

Jan Misiek - grafika
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Rita Staszulonok  „Puzon”, tempera na płycie

Genowefa Latocha „Julcia”, olej Wiesław Grzech „Latarnie”, akryl

malarstwo
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Gabriela Szubstarska

Babciowy garnek

***

byłam tak nieostrożna
że przyszłam na świat
nocą

ukrywam się więc
przybieram kształty drzew
zmieniam kolor oczu

nie chowam żalu
żal za prędko zamienia się 
w rozpacz

widzę rozwarte skrzydła ptaka
odlecę jak ty

na podobieństwo i obraz

Co zapamiętałam najbardziej? Uśmiech. To była wyróż-

niająca ją cecha. Patrzyła w oczy i uśmiechała się:

- Nie martw się. Będzie dobrze.

Leczące słowa, które do dzisiaj brzmią w uszach, prze-

pędzają zło.

Czy pani da wiarę, że  ja wciąż czuję jej zapach, ciepło, 

głos, milczenie...

Któregoś dnia przywiozła do domu najprawdziwszy ko-

łowrotek i owcze runo. Kołowrotek furkotał, spod babcinych 

palców wymykały się wełniane nitki, a ona snuła opowieści 

pełne chropowatości, zgrubień, miejscami gładkie i  równe, 

jak owa przędza.

Bardzo to  lubiłam, tylko w  żaden sposób nie  mogłam 

sobie wyobrazić babcinej dziecięcej twarzy... Bałam się, gdy 

uciekając przed siostrą znikała w kotle służącym do gotowa-

nia zupy dla pracujących w stolarni mężczyzn. Razem z nią 

wdrapywałam się na wysokie drzewa, a potem rozpaczałam, 

że nie mogę zejść. Pływałam o świcie w chłodnym jeziorze, 

budowałam tunele w  śniegu. Kochałam Azorka, kundelka 

o klapniętym uchu.

Babcia mówiła, a  ja pod  jej czujnym okiem robiłam 

na drutach sukienkę.

Była koloru dojrzałej wiśni. Idealnie dopasowana, od bio-

der rozszerzała  się delikatnie, by skończyć tuż nad kolana-

mi kremowym szlaczkiem. Wiem, to śmieszne, ale dla mnie 

było to coś więcej, niż zwyczajne ubranie. Kiedy miałam ją 

na sobie, czułam, że babcia przytula mnie do siebie. Mam 

to samo uczucie, gdy zakładam zrobione przez moją mamę 

sweterki.
Gagik Parsamjan, obraz olejny

proza
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Uśmiechała się i nuciła zasłyszane u swojej babci piosen-

ki. Śpiewałam je potem, układając do snu moją córeczkę.

Ależ skąd! Ani życie jej nie  rozpieszczało, ani los 

nie  oszczędził. Wojna zabrała dwóch synów. Potem umarł 

mąż. Długo walczyła o niego. Została sama z trojgiem dzieci.

Dziadka znam. Znam doskonale, choć nie miałam szczę-

ścia go widzieć.

Nie, proszę pani. To żadna sprzeczność.

Mówił do niej mój Maciusiu. Była jego światem. W dniu 

pogrzebu osiwiała. 

Nie, nie wyszła ponownie za mąż.

Lubiłam czesać te jej długie, jedwabiste włosy. Snuły się 

jak pasma lnu. Kiedy była u fryzjera, pytano jakiej farby uży-

wa, że  mają taki niezwykły odcień. Babcia uśmiechała  się 

tylko.

Czy wierzę w przeznaczenie? Nie potrafię jednoznacznie 

odpowiedzieć. Czasami mam wrażenie, że jest.

Babcia nie bała się ognia. Widziałam jak gołą dłonią do-

tykała płonącej szczapy, a na skórze nie pozostawał nawet 

ślad. Przesuwała garnki z wrzątkiem i nic. Kiedyś też tak spró-

bowałam, babcia nie zdążyła mnie odciągnąć od otwartych 

drzwiczek. Pamiętam jak bardzo bolało. Czasami siadała 

przy palenisku i jak zahipnotyzowana wpatrywała się w tań-

czące płomienie. Nie wiem, o czym myślała. Może o poża-

rach, które trzykrotnie zabrały jej wszystko. Nie, nie wszystko. 

Nie uwierzy pani. Za każdym razem ze zgliszcz odgrzebywa-

no garnek. Zawsze ten sam, jeden, jedyny garnek. Czarny, 

żeliwny, z białą emalią w środku. Są takie w muzeach. I wie 

pani? Babcia przygotowywała w nim kapustę postną na Wi-

gilię. Stał sobie bezużytecznie cały rok i dopiero Wigilia spra-

wiała, że pojawiał się na piecu.

Nie, nie było mnie przy śmierci babci. Nie trzymałam jej 

za rękę, nie  ucałowałam. Czekała na  mnie. Pytała o  mnie. 

Umierała ze świadomością, że pewnie nie chcę jej widzieć. 

A ja nie wiedziałam. Ciotka zadecydowała, że mi nie powie, 

bo jestem chora na serce. Rozumie pani?! Nie było mnie przy 

niej. Nie było mnie przy mojej najukochańszej babuni...

Mam garnek. Po  śmierci mamy przypadł mi w udziale. 

Co roku, tuż przed Bożym Narodzeniem słyszę:

- Mamo, tylko pamiętaj! Kapusta z  grzybami musi być 

z babciowego garnka.

Tak, proszę pani, to moja najdroższa pamiątka.

Gabriela Szubstarska „Cukrowa wata i inne opowieści”, wyd. ZAJDER.pl, Gdańsk 2020

Małgorzata Ferenc  „Róże”, obraz olejnyIwona Deptuch-Dymowska  „Długi Targ”, akwarela
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Halina Goral-Rybkowska

Czy słowa mogą pachnieć latem?
O wierszach Gabrieli Szubstarskiej

Czy słowa mogą pachnieć latem? Mogą - w wierszach 

Gabrieli Szubstarskiej, poetki, animatorki kultury i jak podaje 

w nocie biograficznej Roman Ciesielski - organizatorki pre-

stiżowych konkursów poetyckich i działalności Gdańskiego 

Klubu Poetów. 

Poezja Szubstarskiej jest kobietą. Wyróżnia ją subtelność 

w  doborze środków artystycznych, melancholijny nastrój 

i empatyczny stosunek do otaczającego świata. Jednakże te 

wiersze nie należą do  łatwych mimo pozoru lekkości stylu 

i  treści, i  złudzenia, że  nie  stwarzają trudności w  odbiorze. 

Autorka zamknęła w  nich różnorodne prawdy i  sentencje, 

prowokując czytelnika do  głębszej analizy treści. Pozosta-

wiła także szeroki margines interpretacyjny w celu sformu-

łowania własnych osądów i  opisu doznań estetycznych. 

Szereg motywów takich jak: morze i strach. Powściągliwość 

i szczerość, słabość i lęk, rozumienie wolności i nieskończo-

ność - zostało spięte klamrą pojęć: miłość i przemijanie. Deli-

katne tony pobrzmiewają w wierszu ***, w którym podmiot 

liryczny ze  smutkiem zauważa, że  nikt nie  oczekuje odeń 

niczego...Czy to stwarza poczucie samotności i pustki? Nie! 

Za chwilę przewrotnie stwierdza, że „w pewnym sensie to wy-

godne / robię co chcę /chodzę dokąd mam ochotę /”. Jest wolny, 

decyduje o sobie i najczęściej odnajduje siebie nad morzem. 

Jest ono dla podmiotu lirycznego enklawą wyciszenia. 

Obcowanie z  potęgą żywiołu, jego nieskończonością 

i  tajemnicą Chaosu, przygodą i  namiętnością, wiecznością 

i niepewnością - daje siłę i energię życiową. Tak jak pramate-

ria - symbol morza - czyli żywioł, z którego wg starożytnych 

filozofów greckich narodziła  się przyroda i  wszechświat. 

Widoczne z oddali sylwetki statków należy zachować w pa-

mięci, bo odpłyną niebawem i nie wiadomo jaki będzie ich 

los. Bo „niepamięć o kimś to / jakby tego kogoś nigdy nie było”. 

I to jest analogia do losu człowieka... Bo przecież „Nie ma nic 

gorszego nad morze, by złamać człowieka, choćby najsilniejsze-

go” - jak powiada Odyseusz. 

Żywioł i  strach budzą podobne emocje i  pobudza-

ją energię u  człowieka. Są źródłem zagrożenia. Ale  są też 

pozytywnym sygnałem - alarmem przed nadchodzącym 

zagrożeniem. Poetka w  wierszu *** opowiada o  wydarze-

niu, które zatrzymało czas. Myślę, że potocznie brzmi to tak: 

zamarła ze strachu lub silnych emocji. Co może zatrzymać 

czas? Choroba, wypadek, chwile grozy...Ważne jest to, 

co było potem: „narodziłam się raz jeszcze / tym razem goto-

wa na przyjęcie dobra / Psycholodzy mówią, że  „wszystko jest 

po  coś”. Silne emocje powodują odrodzenie, oczyszczenie. 

Osoba, która otrzymała od  losu szanse na nowe życie, za-

czyna je wartościować, układać od nowa według hierarchii 

ważności. Cieszy  się każdą chwilą, ważny jest najmniejszy 

szczegół, widzi piękno otoczenia, wyraża zachwyt i zdziwie-

nie przyrodą rodzi się miłość do drugiego człowieka. Wiersz 

kończy  się uniwersalnym przesłaniem: „przecież nie  można 

dawać czego się nie posiada”. 

Delikatne tony uczuć pobrzmiewają w utworze *** acz-

kolwiek poetka obleka je w filozoficzną otoczkę rozważań. 

Dotyczą one osobowości człowieka w różnych etapach jego 

życia. Można je uznać, jako życiowe rady, ale  można je 

skwitować cytując Jeremiego Przyborę „Mądrość jest urodą 

starości”. Niezależnie od stwierdzenia wybitnego twórcy ka-

baretu „Starszych Panów”, prawdą jest, że  uczymy  się całe 

życie i mimo to popełniamy te same błędy. Gabriela Szub-

starska powiada „wyostrzone spojrzenie przychodzi z wiekiem 

/ a ja uporczywie powtarzam te same błędy”. Miłość z wiekiem 

szarzeje, a  prawdziwe uczucie jest zaklęte w  omszałych 

pleśnią czasu przedmiotach - fotografiach, talizmanach, bi-

belotach i  innych pamiątkach. Sięganie doń i odwiedzanie 

przeszłości w myślach to objaw nieodwracalnego procesu, 

wpisanego w każde życie - przemijanie. Temat zawsze ak-

tualny w poezji kobiecej. Trudny do zaakceptowania, ale na-

turalny, tyle, że „coraz mi bliżej / do pożegnań / i coraz trudniej 

znieść rozstania”. 

Utwory poetki publikowane w „Neonach-Tożsamość” 

nr 1(17) 2020 pozwalają mi na sformułowanie credo autorki: 

najważniejszą rzeczą dla człowieka jest „być”. Ale życie kie-

dyś dobiega kresu i z rzeczy świata tego najważniejsza jest 

recenzja
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miłość. Przekaz jest nasycony syntetycznym widzeniem ży-

cia człowieka a akcenty moralizatorskie, które są, poetka dys-

kretnie ujęła w treści. Mistrzowski chwyt stylistyczny autorki. 

Miłość jest fundamentem, na  którym budowana jest 

postawa altruistyczna, dzięki czemu świat wypełnia  się 

dobrem, znika zło a ludzie nie mają krwi na rękach... Wyra-

ża to  wiersz zainspirowany plakatem Mariusza Hoffmana 

„do  Irydiona”. Wstrząsający obraz przemocy gdzie: „krew / 

stąd tyle krwi / widać ją na naszych rękach”. 

Ciekawy fragment utworu, w którym autorka odkrywa 

swoje osobiste poglądy, aczkolwiek nie ujawnia się do reszty, 

pozwala sformułować pewne tezy, które wyznaje w swoim 

życiu. Jedną z nich jest stanowcze stwierdzenie, że nie moż-

na obwiniać Boga o nieszczęścia jakie nas nawiedzają. Bóg 

„[…] nie  prowadzi z  ludźmi żadnej gry / wszystko  się dzieje 

w naszych głowach / „. A zatem nigdy nie powinniśmy mó-

wić, że doświadczył nas los... Nigdy i nic nas nie doświadcza! 

Jest tylko materia życia, która nam jest dana. Ona wprawdzie 

tworzy doświadczenie, ale  to  już jest rzecz inna, bo  prze-

filtrowana przez nas. To  filtrowanie tworzy dobro lub zło. 

Takie ciekawe rozważania znalazłam swego czasu w  zbio-

rze esejów Montaigne. Słowa klasyka  są  wyjaśnieniem tez 

zawartych w wierszu „*** byłam w miejscu zimniejszym niż 

śmierć„. 

Na  zakończenie moich dysertacji wyrażę  zachwyt nad 

opisem przyrody w utworze *** G. Szubstarskiej. Żeby od-

dać urodę i  piękno letniego wieczoru, poetka użyła wielu 

środków artystycznych, w  tym barwne metafory: „czekam 

aż wiatr wtuli się w dziką różę”, „potem z wizytą przyjdzie księ-

życ”, … Siądzie na chwilę przy kuchennym stole”. To tylko nie-

liczne z wielu przenośni. 

Urokliwe epitety - dzika [ róża], wzruszony [ wiatr], lustrza-

ne [ odbicie], późne [ lato], przymknięte [ oczy], słodko [ pachnie 

tatarak]. 

Autorka osiąga mistrzostwo w  poetyckim wyrażaniu 

myśli dzięki przywiązywaniu wagi do wartości słowa. Ceni 

słowo, starannie dobiera z bogatej palety ojczystego języka. 

Dba o jego czystość a w zamian słowo pozwala jej rozwinąć 

skrzydła wyobraźni, wyznaczać właściwe wybory diagnozo-

wać przeżywanie emocji i celnie puentować: „Sen bez snów 

/ nie pozbawia pamięci”, „mrok nie wymaże śladów / nie zagłu-

szy sumienia”, „a  dopóki wykłócam  się / o  słowa jestem” / … 

niepamięć o kimś / jakby tego kogoś nigdy nie było”, „o człowie-

ku wiemy tylko to / co zechce wyjawić „, prawdziwie piękne jest 

tylko to / za czym się tęskni”.

Poezje Gabrieli Szubstarskiej stawiam na półce obok 

najpiękniejszych strof liryków Marii Jasnorzewskiej - Paw-

likowskiej i  mojej ulubionej Poetki- Haliny Poświatowskiej. 

Wymienione poetki tworzą wiersze „pachnące latem”...

Barbara Jankowska  „Chabry i rumianki”, akwarela
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Elżbieta Kruglik
* * *

krzyczą
pośrodku miasta
święci wariaci
z transparentami
tak! nie! nie wiem! może!
ankieta do wyboru
gdzie białe może być czarne
byle tylko przystać na coś
do kogoś 
zgłosić się
przynależeć

a na obrzeżach
sterta rachunków
nikogo nie ma w domu
bo na drugi etat
sprzedawać można frytki
dla świętych wariatów
pośrodku miasta

błogosławieni cisi
gdy w snach pełnych upiorów
ratują świat przed zagładą
wstając o piątej do pracy
nie biorąc udziału w pochodzie
nie opowiadając się
wybierają
produkty z promocji
milczą

Roman Ciesielski
ta ziemia

ta ziemia jest  z ciebie
i choć boli jak zapalenie płuc
dała ci piękny jabłoniowy sad
w swoim  ogrodzie  
hodujesz  uparcie
jabłoń pierwszą
i czekasz na dojrzały owoc
czekasz aż bóg stworzy radunię
i ewa zgrzeszy w twoim ogrodzie
…

Ryszard Borzęcki
* * *

Aby się pocieszyć
Na Spółkę z Bogiem
Sam z siebie
Uderzę laską o kamienie

Nikt mnie nie zna
Nic z krótkiego czasu
Będę więc krzyczeć
Co sił na początku
W myśli szczęścia przez chwilę
Kruchy sens w słowach
Naszego obrządku
Za mgłą
Bez emocji
Jak zmęczone oczy
Niech mnie schowa
Parę kropel rosy ...

Aby się pocieszyć
Na Spółkę z Bogiem 
Sam z siebie
Uderzę laską o kamienie

                       marzec 2020 r.

Janina 
Laskowska-Mróz
Muzyka

Muzyka 
rozgania ciemne chmury
niesie nadzieję na
dobry dzień
pozytywne  rozwiązanie trudnych 
                                                  spraw
daje wytchnienie zmęczonej duszy
zaprasza promień słońca
by wyleczył smutek
pobudza uczucia
łączy serca

Muzyka
nadaje odpowiedni rytm
naszemu życiu

Małgorzata Borzeszkowska
grzbiet żółwia

wiem przecież, że jeszcze daleko do sezonu na odloty
i darmowy bilet bez opcji zmiany terminu,
jeszcze daleko do zamknięcia się w przestrzeni z dymu i szkła,
lecz nie dają mi spokoju żurawie sejmiki na łąkach
i chmury pędzące coraz szybciej

zaczynam wierzyć, że docierają na skraj ziemi i spadają
jak kamienie w przepaść,
na szorstkie grzbiety wielkich żółwi

zbieram stare sukienki i telefony –
skondensowaną pamięć o nas,
jeśli wygram w końcu ów najważniejszy bilet,
będziesz mógł spać z tą czerwoną, wełnianą pod poduszką
i starożytną nokią w dłoni

a ja ułożę się wygodnie na skorupie żółwia
i będę cię szczypać w palce spod horyzontu

Aleksandra Borzęcka
***

Jeszcze jeden wiersz dla Ciebie
Ciepły dotyk słów
Pocałunek ust

Jeszcze jeden poranek
Zgadywanie snów
Pocałunek ust

Jeszcze jedno śniadanie
Słodki zapach kaw
Pocałunek ust

Jeszcze jeden spacer
Dziki taniec traw
Pocałunek ust

Jeszcze jeden dzień
Bezpieczny dotyk przyzwyczajeń
Pocałunek wad

Jeszcze życie przed nami
Kolejny dzień 
Efemeryczny dar
Pocałunek ust
Wieczność zielonych traw

poezja
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Regina Kłosińska  „Piwonie”, olejEwa Boduch „Portret Ani”, pastela

Beata Przekop  „Portret”, akryl na kartonie 

Magda Studzińska  „Łąka”, technika mieszana 

Maria Chmiel  „Pejzaż Klępin”, olej na płótnie

Filip Fedak  „Paw”, pastela

malarstwo
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Artur Bełczykowski  „Radunia w Lniskach”, akwarela

Barbara Chudyba  „Zachód nad Mierzeją”, akryl na płótnie

Elżbieta Maria Laskowska  „Spacer brzegiem morza”, akwarela

malarstwo
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Andrzej Kruk
Z kolekcji starych pocztówek

Kolbudy 1911 r. Uzdrowisko, restauracja, 
kompleks gastronomiczny 
Kurta Neubauera

Elektrownia Łapino, 1929 r.

Lublewo. Kościół, zajazd „Nadzieja”,  ok. 1925 r.
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Dariusz Dolatowski
Joanna Szczodrowska - 
Radziszewska (1902-1989) 
– bohaterka wojny polsko-bolszewickiej i obrony 
Warszawy oraz konspiratorka II wojny światowej 
z Gołębiewka w gminie Trąbki Wielkie1

Wieś sołecka Gołębiewko położona jest tuż przy po-

łudniowej granicy gminy Trąbki Wielkie i  północnej gmi-

ny Tczew. Przez wieś przebiega droga wojewódzka nr 

222  Gdańsk – Starogard Gdański. Funkcjonowała tu  stacja 

kolejowa relacji Pszczółki – Kościerzyna. W  2017  roku wieś 

obchodziła 700. rocznicę swego zaistnienia w  źródłach 

pisanych.

Dzisiaj już niemal zapomnianym faktem jest, że tu przez 

36  lat swego życia mieszkała i  gospodarowała bohaterka 

wojny polsko-bolszewickiej i obrony Warszawy zwanej cu-

dem nad Wisłą oraz konspiratorka II wojny światowej Joanna 

Szczodrowska - Radziszewska. Jej życie było gotowym sce-

nariuszem na film biograficzny, a stworzony przez nią dom, 

jak wspomina syn Wiesław szkołą patriotyzmu, religijności 

i dyscypliny.

Gołębiewiecka bohaterka urodziła  się 26  czerwca 

1902  roku w  Pogódkach w  gminie Skarszewy w  rodzinie 

mistrza cieśli budowlanego Piotra i Anny z domu Bistram2 

(byłej zakonnicy w Niemczech i we Francji) z Dąbrówki koło 

Starogardu Gdańskiego, który prócz niej miał jeszcze dwie 

starsze córki – Helenę i Innocentę i prowadził niewielkie go-

spodarstwo rolne.

Po  dojściu do  pełnoletności i  ukończeniu 4  klas szko-

ły powszechnej Joanna Szczodrowska wyruszyła w  świat, 

aby się usamodzielnić i ułożyć życie. Dzięki znajomościom 

matki udało się jej zatrudnić w Gdyni Orłowie u lekarza Wi-

tolda Zegarskiego, który pomógł jej w  znalezieniu pracy 

u swych znajomych w Wilnie, gdzie przybyła w 1918  roku. 

Zarobione na  posadzie pieniądze w  większości przesyłała 

do Pogódek, aby wspomóc dom i rodzinę. Wkrótce wybu-

chła wojna polsko-bolszewicka i  wszystkie plany życiowe 

młodej Joanny, dopiero wstępującej na scenę życia piszące-

go własne scenariusze, runęły. 

W  tej sytuacji wzorem wielu swych rówieśnic i  będąc 

posłuszna nakazom swego religijnego i patriotycznego wy-

chowania wstąpiła, po  złożeniu przysięgi pod  cudownym 

obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej, w  szeregi Ochotni-

czej Legii Kobiet, w której początkowo pod pseudonimem 

„Janka“, pod  dowództwem ppor. Wandy Gertz w  bata-

lionie liniowym, pełniła służbę wartowniczą (19.08. 1920 

- 1.11.1920  r.). Czas wolny między monotonnymi służbami 

wypełniała sobie i frontowym koleżankom mistrzowską grą 

na mandolinie i śpiewem.

1 Informacje i materiały uzyskałem od syna Joanny Szczodrowskiej – Radziszewskiej Wiesława Szczodrowskiego z Godziszewa, któremu skła-
dam najserdeczniejsze podziękowania..  

2 Prawdopodobnie rodzina związana z rodem Bystramów, do których należało w XVII w. m.in. Gołębiewko i Tysle-rami z Postołowa.

Joanna gra na mandolinie

historia
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1  listopada 1920  roku batalion przemianowany na  Wi-

leński, w którym służyła Joanna, został przerzucony na front 

Bitwy Warszawskiej zwanej cudem nad Wisłą. Na  froncie 

warszawskim służyła do  26  grudnia 1920  roku, po  czym 

została przeniesiona do  służby wartowniczej, którą pełniła 

do chwili demobilizacji 29 listopada 1921 roku.

Po demoblizacji młoda kombatanka ponownie stanęła 

przed wyborem kolejnej drogi życiowej. Nie mogła powró-

cić do rodzinnego gospodarstwa, gdyż tam już nie było dla 

niej miejsca, bo objęła go siostra Innocenta.

W  tej sytuacji mając jeszcze świeżo w  pamięci służ-

bę wojskową dzięki pomocy dawnych towarzyszy broni 

przywdziała ponownie mundur, tym razem strażnika wię-

ziennego. Po ukończenia szkolenia pracowała w zakładach 

karnych i  mieszkała w  Grodzisku Mazowieckim, Warszawie 

i Wrześni.

W  1939  roku wybuchła II wojna światowa. Tym razem 

prowadziła wspólnie z przyjaciółką Martą Chruścińską dzia-

łalność konspiracyjną w  Warszawie i  okolicy, w  szeregach 

Armii Krajowej pod pseudonimem „Janka“, „Janina“. Między 

innymi przewoziła broń i ulotki. Była też świadkiem zamachu 

na dowodcę SS i policji Franza Kutscherę.

W czasie okupacji Joanna Szczodrowska poznała żołnie-

rza Armii Krajowej inż. Franciszka Brzezińskiego, z  którym 

Karta wojskowa, 

Joanna Szczodrowska wśród koleżanek z drużyny (pierwsza z lewej najwyżej)
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planowała ułożenie sobie życia. Niestety wkrótce został on 

aresztowany i osadzony w więzieniu na Pawiaku, a stamtąd 

trafił do obozu koncentracyjnego w Mauthausen – Gusen. 

Tymczasem Joanna urodziła w lipcu 1943 roku syna Wiesła-

wa, którego ojciec nie zdążył poznać. Walcząc z okupantem 

i nie mogąc jednocześnie zajmować się synem oddała go 

tymczasowo pod opiekę sióstr zakonnych.

Po zakończeniu wojny pozostając bez środków do życia 

powróciła po tułaczce w zrujnowanym Gdańsku do rodzin-

nych Pogódek, gdzie dosięgły ją demony przeszłości w po-

staci nękających ją funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa 

prześladujących ją za działalność niepodległościową. Jednak 

wkrótce los  się do  niej uśmiechnął i  za poręką kierownika 

szkoły w Będominku, Sędzickiego, u którego rodziny miesz-

kała w  latach 1950-1953, znalazła pracę jako szef kuchni 

w  Uniwersytecie Ludowym w  Będominie. Jednocześnie 

oczekiwała na  powrót z  wojny Franciszka Brzezińskiego, 

ale bezskutecznie. Uznany został za zaginionego.

W 1953 roku za namową kuzynki Gertrudy Deyna z domu 

Bistram zdecydowała się na wyjście za mąż za owdowiałego 

rolnika Franciszka Radziszewskiego z Gołębiewka gospoda-

rującego na ośmiohektarowym siedlisku (pochodził z Trąbek 

Wielkich) z czwórką dzieci. Joanna stworzyła im prawdziwy 

dom. Zaangażowała się też czynnie w działalność miejsco-

wego Koła Gospodyń Wiejskich. W  czasach gierkowskich 

otrzymała propozycję awansu na  stopień podporucznika, 

którego przyjęcia odmówiła tak, jak i  nigdy nie  zabiegała 

o odznaczenia. Zmarła 28 listopada 1989 roku i została po-

chowana na cmentarzu w Godziszewie.
Świadectwo służby

Legionistki z drużyny Joanny Szczodrowskiej na wycieczce w Grupie 1920 r.
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Tomasz Jagielski

Alf Liczmański – słowo harcerza

Alfons Liczmański, urodził się 10 października 1904 r. w Gdań-

sku. Rodzice wychowywali go w przywiązaniu do polskości i pa-

triotyzmu. Dorastając w czasach Wolnego Miasta Gdańska nigdy 

nie  chodził do  polskiej szkoły. Jednak wiele czasu poświęcał 

na pogłębianie znajomości języka polskiego, naukę historii i geo-

grafii Polski. Władał także językiem niemieckim, angielskim i fran-

cuskim. Wykazywał duże zdolności matematyczne i artystyczne, 

biegle grał na skrzypcach. Jego zdolności matematyczne zadecy-

dowały o wyborze studiów, a zdolności artystyczne przydały się 

w  jego pracy w  harcerstwie. Po  uzyskaniu matury Liczmański 

rozpoczął studia na  Wydziale Budownictwa Lądowego Poli-

techniki Gdańskiej. Trudna sytuacja materialna zmusiła go jednak 

do przerwania nauki i podjęcia pracy zarobkowej w charakterze 

tłumacza w Izbie Handlowej w Gdańsku. Był także nauczycielem 

w Polskiej Szkole Handlowej Macierzy Szkolnej w Gdańsku. Uczył 

stenografii polskiej oraz niemieckiej czyli pisma ozdobnego i ka-

ligrafii. Szkoła cieszyła  się wielkim powodzeniem wśród polskiej 

młodzieży – już w  drugim roku jej działalności liczba uczniów 

podwoiła się. 

Osobny rozdział życia Alfa Liczmańskiego stanowiło harcer-

stwo, które było jego wielką przygodą i pasją, gdzie realizował się 

jako wychowawca młodzieży. Kurs harcerski w Karwi w 1920  r., 

w którym uczestniczył wraz z przyjaciółmi, zaowocował utworze-

niem 8 sierpnia tegoż roku pierwszej męskiej drużyny harcerskiej 

im. Zygmunta Augusta. Szkoła w której pracował była doskonałym 

terenem do krzewienia idei harcerskiej wśród polskiej młodzieży. 

W roku 1930 z  jego inicjatywy powstała tam drużyna harcerska 

im. Zawiszy Czarnego. Liczmański brał udział w licznych obozach 

i  zlotach międzynarodowych na  Węgrzech, w  Holandii, Francji, 

Austrii, Szkocji. Dzięki znajomości języków obcych nawiązywał 

szerokie kontakty ze  skautami różnych narodowości.  Ostatnie 

miesiące przed wybuchem wojny Liczmański poświęcił na przy-

gotowanie harcerzy i instruktorów na zbliżające się groźne chwile. 

W chwili wybuchu II wojny światowej gdańskie harcerstwo było 

bardzo prężnie działającą organizacją polonijną. Zrzeszało około 

dwu tysięcy osób w różnym wieku – dzieci, młodzież i dorosłych 

różnych zawodów. Drużyny harcerskie działały w polskich szko-

łach w  Gdańsku, a  także Sopocie, Pszczółkach, Piekle, Trąbkach 

Wlk. i Ełganowie. 
Instruktor harcerstwa przy Komisariacie Generalnym 

RP  w  Gdańsku, dowódca Harcerskich Oddziałów Bojowych 
w Wolnym Mieście Gdańsku, Oskar Nawrocki tak scharakteryzował 

Pomnik Alfa Liczmańskiego dłuta Wiktora Tołkina w Gdańsku

historia

Spala 1935 r.
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Alfa Liczmańskiego: „Małomówny. Prawie zawsze przyjazny 
uśmiech na  twarzy. Przy każdym kontakcie odczuwało  się spokoj-
ną życzliwość tego człowieka (…) Konsekwentny w raz powziętych 
postanowieniach. Decyzje swoje zwykle pobierał po  gruntownym 
zastanowieniu się (…) Był człowiekiem ogromnie skromnym, nie lu-
biącym afiszowania się (…) głęboko wierzącym bez afektacji. Szybko 
orientował się w wartościach ludzi, z którymi stykał się w pracy za-
wodowej czy harcerskiej (…) Ogromnie pracowity. Wolał pracę sam 
wykonać, niż narzucać ją niechętnym (…) Bezwzględnie zdyscypli-
nowany (…) Lojalny wobec podwładnych jak i wobec przełożonych 
(…) Głęboki nie manifestowany na co dzień patriotyzm. Zakochany 
w Polsce i wszystkim co było polskie.” 

Jego drugą pasją były książki. Gromadził poważne dzieła 

z  literatury i historii polskiej. Wykorzystywał każdą wolną chwilę 

na czytanie książek.

Działalność harcerska i  patriotyczna była skrupulatnie śle-

dzona przez gdańską policję, zwłaszcza po dojściu Adolfa Hitle-

ra do władzy. Czołowi działacze byli obserwowani przez policję, 

a  Liczmańskim interesowano  się szczególnie. Niemcy zdawali 

sobie sprawę ze  znaczenia harcerstwa. Polski patriota był dla 

nich jednym z  głównym wrogów, jako szczególnie zagrażający 

niemieckim planom przyszłej germanizacji Pomorza. Dlatego też 

w ostatnich dniach sierpnia 1939 r. władze polskie poleciły opu-

ścić Gdańsk szczególnie zagrożonym działaczom. Liczmańskiemu 

proponowano wyjazd wraz z rodziną do Anglii. Jednak na tę pro-

pozycję odpowiedział: „Jeżeli byśmy wszyscy Polacy opuścili Gdańsk, 

to kto świadczyłby o jego polskości.”

Wybuch wojny zastał go w Gdyni, gdzie organizował oddziały 

harcerskie do obrony miasta. Po zajęciu miasta przez hitlerowców 

Liczmański bezskutecznie starał się przedostać przez linię frontu 

w głąb kraju i dołączyć do walczących oddziałów. Wkrótce jednak 

został aresztowany i  osadzony w  więzieniu w  Gdańsku, później 

w  Nowym Porcie. Z  więzienia został przewieziony do  obozu 

koncentracyjnego w  Stutthofie, gdzie był jednym z  pierwszych 

osadzonych.

19 marca 1940 r. zmaltretowanego Alfa przewieziono do obo-

zu w Grenzdorfie (obecnie Graniczna Wieś). Tam widział go wię-

zień Maksymilian Kępiński – harcerz, były uczeń Polskiej Szkoły 

Handlowej: „Wiosną 1940  roku, za dnia przyjechał jakiś samochód 

osobowy. Wysiedli z  niego SS-owcy oraz jakiś człowiek w  jasnym 

prochowcu. Był do  mnie odwrócony tyłem, lecz wydawało mi się, 

że jest to komendant gdańskiego hufca ZHP. Od razu zaprowadzono 

go do bunkra”. 

Następnego dnia 20 marca 1940 r. wczesnym rankiem, kilka-

set metrów od obozu, Alf Liczmański został rozstrzelany. 

Po  zakończonej wojnie dokonano ekshumacji, a  uroczysto-

ści pogrzebowe odbyły  się 14  listopada 1948  r. na  cmentarzu 

w Gdańsku – Zaspie, w Alei Zasłużonych. Kondukt żałobny wiódł 

z kościoła św. Andrzeja Boboli przy ul. Mickiewicza we Wrzeszczu. 

Przez całą drogę trumna Alfa Liczmańskiego była niesiona przez 

harcerzy na ramionach, którzy tak żegnali swego komendanta. 

Całym swym wypełnił złożone przyrzeczenie harcerskie, dla 

wielu uczniów i harcerzy był wzorem do naśladowania. Wyrazem 

pamięci, dla działalności Alfa Liczmańskiego było nazwanie jego 

imieniem Szkoły Podstawowej nr 65 w Gdańsku.

Alf Liczmański, swoim życiem poświadczył wartość harcer-

skiej przysięgi: „Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę 
Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym 
Prawu Harcerskiemu”.

Harcerki z Wolnego Miasta Gdańska na Wawelu w 1938 r. Na zdjęciu m.in. harcerki: Łucja Elmanowska i Ludmiła Tysler z Postołowa,  
Felicyta Orlikowska i Jadwiga Zulewska z Ełganowa, Anna Feńska z Czerniewa, Klara Bobrowska z Trąbek Wlk. 
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Fritz Trossowski

Wspomnienia z dzieciństwa 
w Łęgowie  
Fragmenty 
Tłum. Marek Kozłow

Wiele lat temu natrafiłem w internecie na wspomnienia Fritza Trossowskiego i … zapomniałem o nich. A szko-
da, bo są to jak dotąd jedyne wspomnienia, związane z przedwojennym Łęgowem. Tłumaczenie zawiera jedynie 
fragmenty, gdyż całe wspomnienia zawierają długie opisy pracy na roli, i mogłyby rozgrywać się w każdym innym 
miejscu.

Marek Kozłow

Mimo silnej śnieżycy, mój brat Kurt, przyprowadził 15 grud-

nia 1916  roku do naszego domu położną z  sąsiednich Różyn. 

Po około dwóch godzinach wydobyłem z siebie mój pierwszy 

krzyk. W ten sposób przyszedłem na świat, a było to w Łęgowie 

koło Gdańska, jako czwarty syn rolnika Ferdinanda Trossowskie-

go i jego małżonki Antoniny. Sklecona z surowego drewna ko-

łyska, wypełniona siennikiem, na nim prześcieradło i poduszka, 

czekały już na mnie.

Po  trzech miesiącach ochrzczono mnie w  pruszczańskim 

kościele.

Moje dzieciństwo przebiegło bezproblemowo, dorasta-

łem w szczęśliwym otoczeniu. Obok koni, krów, świń, gęsi, kur 

i gołębi moje szczególne uczucie skierowane było na dwa psy. 

Ten większy wabił  się Nero. Jego obowiązkiem było pilnowa-

nie naszej zagrody. Drugim był Moritz i  był moim wiernym 

towarzyszem. 

Moi trzej starsi bracia pomagali już w ciężkich pracach w go-

spodarstwie. Do  moich zadań należały lekkie prace domowe 

oraz robienie zakupów. Dzięki drobnym zabiegom finansowym, 

często udawało mi się, na boku, zadbać drobnymi smakołykami, 

także o moje szczęście. 

W  wieku sześciu lat rozpocząłem naukę w  szkole. Nasza 

wiejska szkoła składała się z pięciu oddziałów. Z początku - za 

sprawą surowego, acz poza tym sympatycznego nauczyciela 

– nauka przychodziła mi dość opornie. Z  biegiem czasu sta-

wałem się jednak coraz pilniejszy. Dlatego też nauczyciel zlecił 

mi pomaganie w  nauce moim młodszym kolegom. Budynek 

szkolny znajdował się w idyllicznym otoczeniu, w samym środ-

ku dużego sadu. Nieraz wychodziłem do szkoły wcześniej, by 

jako jeden z pierwszych zebrać owoce, które spadły z drzew.

Gdy ukończyłem 13 lat rodzice zgłosili mnie na nauki przed 

bierzmowaniem, do odległego o trzy kilometry Pruszcza. Ozna-

czało to daleką i ciężką, szczególnie w okresie zimowym, wę-

drówkę, dwa razy w tygodniu. Do tego jeszcze musiałem, raz 

na cztery tygodnie, uczestniczyć razem z rodzicami we wspól-

nej mszy. Ale wtedy dojeżdżaliśmy już bryczką. Końskie podko-

wy, jak i cała uprząż świeciły się pełnią swojej czystości.

Po  roku nauk przygotowawczych odbyło  się już samo 

bierzmowanie. W tym samym czasie zakończyłem moją naukę 

w naszej wiejskiej szkole. 

Jesienią miałem rozpocząć naukę w  Miejskiej Szkole Han-

dlowej w Gdańsku. Do tego czasu postanowiłem w pełni wy-

korzystać zasłużone wakacje. Od czasu do czasu pomagałem 

jednak pilnie rodzicom w gospodarstwie. Zaraz po wschodzie 

słońca wyjeżdżaliśmy na pola. Trzeba je było wzbogacić nawo-

zami, czasami wypielić, obsiać.

Już od najmłodszych lat lubiłem towarzystwo. Organizowa-

nie różnych rzeczy, a następnie wspólne zabawy sprawiały mi 

wiele radości. Utworzyłem na przykład podwórkową drużynę 

piłkarską. Naszą piłką byłą dotąd szmacianka – owinięta taśmą. 

Ze zrozumiałych powodów „żywot” jej był krótki. By zakupić pił-

kę ze skóry chodziłem od domu do domu, prosząc o wsparcie 

finansowe. Większość sąsiadów wykazała dalekie zrozumienie 

dla mojej prośby wpłacając swoje grosiki. 

To, że byłem w stanie przejąć inicjatywę, wzmocniło na przy-

szłość moją samoocenę, a do tego napawało mnie dumą. 

Gdy już znaleźliśmy się w posiadaniu wymarzonej, skórzanej 

piłki, spędzaliśmy na grze niezliczoną ilość czasu. Ofiarą naszego 

piłkarskiego zaangażowania padła też niejedna szyba w oknie. 

wspomnienia
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Mimo to gra nasza spotykała się z ogólna sympatią mieszkań-

ców Łęgowa.

Największa łęgowska przyjaźń łączyła mnie z  Rudolfem 

Wrase. Jego rodzice również prowadzili gospodarstwo rolne. 

Byłem tam niemal codziennym gościem. Bawiliśmy  się u  nie-

go godzinami. Czasami zapraszani byli też inni koledzy i kole-

żanki. W ciepłe wieczory urządzaliśmy potańcówki w szklanej 

werandzie.

Sierpień oznaczał początek żniw. Na gospodarstwie rolnym 

rzadko panuje spokój i bezczynność. Jakieś zajęcie zawsze się 

znajdzie. Nasz wspaniały sad ciągle upominał się o swoje prawa 

do opieki nad nim. Ale też obdzielał nas wiśniami, czereśniami, 

jabłkami, gruszkami, śliwkami, malinami, porzeczkami i najróż-

niejszymi warzywami. Z  drugiej strony doglądanie, zrywanie 

było jednym z moich obowiązków. Mama jednak nie zapomi-

nała pochwalić mnie za tę często ciężką pracę.

W  gorące letnie dni kąpaliśmy  się w  rzece, która płynęła 

wzdłuż naszej wioski. W  naszych fantazjach stawała  się ona 

wielkim morzem. Leżąc w trawie na plecach obserwowaliśmy 

komary, tańczące ponad szklanym lustrem wody.

Nasza klasa liczyła 28 dzieci. Było nas 8 chłopców i 20 dziew-

cząt w wieku 14-15 lat. Mój szkolny dzień rozpoczynał się dzwo-

nieniem budzika o  godz. 6. Mimo obfitego śniadania mama 

dawała mi na  drogę cztery bogato obłożone kanapki. Pieszo 

udawałem  się do  położonej dwa i  pół kilometra dalej stacji 

kolejowej w  Cieplewie. Znane mi z  moich szkolnych czasów 

dzieci chodziły do różnych szkół w całym Gdańsku. Dojeżdża-

liśmy tym samym pociągiem. Ten z nas, który chodził już jakąś 

dziewczyną, która do  tego dojeżdżała tym samy pociągiem, 

wykorzystywał czas jazdy na przytulanki. Inni zajmowali się od-

rabianiem prac domowych. Z Cieplewa do Gdańska mieliśmy, 

jak by nie było, 13 kilometrów, więc można było ten czas spożyt-

kować na różne przyjemne sposoby. Kolej należała do Polaków. 

Koniec lekcji miałem o 13, i dopiero około 15 wracałem do mo-

jego rodzinnego domu.

U mojej ciotki, która w Łęgowie prowadziła agencję pocz-

tową, mogłem w spokoju odrabiać moje zadania szkolne. Moi 

rodzice i bracia byli stale w polu przy żniwach oraz załatwiali 

wszelkie inne sprawy, związane z  gospodarstwem. Gdy już 

odrobiłem moje prace domowe do  szkoły, pomagałem im. 

Na  przykład wczesną jesienią przy zbieraniu siana. Podczas 

przerw miałem okazję przyglądać  się zającom polnym i  kró-

likom, które akurat dbały o  swoją higienę. Wieczorami, zanim 

opuszczaliśmy nasze pola, z lasu wychodziły czasami sarny.

We  wrześniu był czas kopania torfu, wszystko własnymi 

rękami. Torf stanowił dla nas w  zimie cenny materiał na  opał. 

Po  kopaniu torfu przychodziła kolej na  buraki i  wykopki póź-

nych gatunków ziemniaków. Buraki musieliśmy wyciągać 

rękami. Nożem odcinało  się liście i  rzucało na  kopiec. Jeden 

z braci ładował je ja skrzynie i wiózł do naszej zagrody.

Dużą część naszych zbiorów, a  także pewną ilość bydła 

sprzedawaliśmy. Przychody ze sprzedaży stanowiły źródło na-

szego utrzymania. Oczywiście po odprowadzeniu, niechętnym, 

podatków. W  roku 1932  jedno jajo kosztowało 4  fenigi! Ubój 

przeprowadzaliśmy we własnym zakresie. Matka wyrabiała wę-

dliny, które wędziła razem z dużymi kawałami szynki we własnej 

wędzarni.

Chętnie myślę o  świętach Bożego Narodzenia w  naszym 

domu. Co za moc przygotowań, i  jakie nasze pilne zaangażo-

wanie! Pracowałem z matką dosłownie ręka w  rękę. Piekliśmy 

dziesięć do piętnastu różnych ciast; różne z kruszonką, śliwką, 

serniki, cytrynowe itp. Moim głównym zadaniem było kręcenie 

ciasta. Robiłem to godzinami. W zamian … aromatyczny, odu-

rzający zapach z piekarnika. Niepowtarzalny!

Ledwo zdążyliśmy pożegnać święta, a już rozpoczynały się 

przygotowania do nocy sylwestrowej! Na Sylwestra gościliśmy 

najczęściej trzy do  czterech zaprzyjaźnionych rodzin. Każdy 

z gości dostawał kolorowe nakrycie głowy. Przy muzyce z gra-

mofonu tańczyło się do następnego ranka.

Po  ukończeniu handlówki, z  końcem września 1933  roku, 

otrzymałem miejsce czeladnicze w firmie spożywczo-hurtowej 

Carl Voigt w Gdańsku. Znajdowała się ona nad Motławą, przy 

Targu Rybnym. Firma zatrudniała czterdzieści pięć osób. Zaopa-

trywaliśmy małych kupców w mieście i na terenach wiejskich. 

Odbywało się to przy użyciu wozów konnych i dwóch samo-

chodów ciężarowych. U samego szefa zakwaterowanych było 

czterech pracowników oraz sześciu (wraz ze mną) czeladników. 

W  ciągu trzech następnych lat nie  otrzymywałem żadnego 

wynagrodzenia, za to  kwaterunek i  wyżywienie. Z  resztą co-

dzienne dojazdy z  i do domu byłyby dla mnie zbyt uciążliwe 

i czasochłonne.

My czeladnicy, dzieliliśmy jeden pokój. Pobudka była o szó-

stej. Śniadanie o wpół do siódmej. Za utrzymywanie porządku 

odpowiadała młoda gosposia.

Oprócz kształcenia zawodowego, po pracy ciągnęło mnie 

bardzo do aktywności sportowej. I w ten sposób zapisałem się 

do  klubu piłkarskiego „Preußen-Danzig“ na  pozycji lewego 

skrzydłowego. Z biegiem czasu stałem się na tyle dobrym za-

wodnikiem, że  wybrano mnie nawet do  reprezentacji miasta. 

Pękałem z dumy, gdy w meczu reprezentacji udało mi się strze-

lić bramkę, a jeszcze bardziej, gdy przeczytałem swoje nazwisko 

w gazecie. Wtedy nie było jeszcze sportu zawodowego. Byliśmy 

czystymi amatorami z dużą dozą ideałów!
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Bartosz Gondek

Regularne linie autobusowe 
Wolnego Miasta

Z Gdańska do Pruszcza, na Żuławy czy Gdańskie 
Wyżyny. W Wolnym Mieście Gdańsku robiło się to re-
gularnym, liniowym autobusem.

Kilka lat temu bardzo popularną stała się, przypominana 

przez autora tego tekstu, oraz Jacka Świsa i Tomasz Jagiel-

skiego, historia busików, które odchodziły z  Kohlenmarkt 

(Targu Węglowego), nieopodal sławnego hotelu Danziger 

Hof w Gdańsku i dojeżdżały do Am Markt (Rynek) w Prusz-

czu Gdańskim. Historia wolnogdańskich busików wpisywa-

ła się w świetnie nam znane, współczesne autobusiki, które 

jeszcze niedawno licznie zajeżdżały na centralny przystanek 

przy skrzyżowaniu ulic Chopina i Grunwaldzkiej.

Zanim przejdziemy do  nowego wątku tej opowieści, 

przypomnijmy więc tylko, że  większość z  nich budowana 

była na  podwoziach popularnych marek, na  przykład For-

dów  lub Chevroletów  i  że  w  tym samym czasie w  Prusz-

czu działała firma, świadcząca usługi komunikacyjne: 

Knoop L. – Müller – Nadrowski C. – Peters W. – Umland Ferd. 

– Weichel W.

Busiki nie  były oczywiście jedynym sposobem na  do-

stanie  się z Pruszcza Gdańskiego do Gdańska. Można było 

przecież skorzystać z linii kolejowej Gdańsk – Tczew, otwar-

tej w 1852  roku. Warto w  tym miejscu przypomnieć także 

o zaczynającej się w Pruszczu linii do Kolbud i Łeby i o kolej-

ce wąskotorowej, którą można było dojechać z jednej strony 

do Gdańska, z drugiej zaś aż do Elbląga.

Jakby tego było mało, do Pruszcza Gdańskiego, a także 

większości miejscowości na Gdańskich Wyżynach (Danziger 

Höhe) i Żuławach Gdańskich (Danziger Werder), można było 

dostać się z Gdańska bardzo wygodnie regularnymi liniami 

autobusowymi.

Wśród najważniejszych z nich znajdujemy linię z Gdańska 

do Steblewa (Stublau), z Gdańska do Leszkowych (Letzkau), 

a także do Nowego Dworu Gdańskiego (Tiegenhof), przez 

Wocławy (Wotzlaff) i  Kiezmark (Kasemark). Linię  do  Różyn 

(Rosenberg), przez Orunię, Św. Wojciecha, Pruszcz i  Łęgo-

wo, oraz do Pawłowa (Gross Paglau) przez Pruszcz, Kłodawę, 

Małe Trąbki, Wielkie Trąbki, Kleszczewo, Czerniewo i Granicz-

ną Wieś. Była też regularna linia do Ełganowa (Lamenstein), 

Fot. źródło: bussingforumdawnygdansk

historia
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przez Prędzieszyn, Kleszczewo i  Gołębiewo. Większość 

dalekobieżnych autobusów odchodziło spod Dworca 

Głównego.

Wszystkie regularne linie obsługiwały wówczas kilkudzie-

sięcioosobowe, wygodne autobusy wielu marek. Na  daw-

nych zdjęciach możemy zobaczyć pojazdy marki Mercedes, 

Bussing, a nawet, na jednym z najbardziej znanych, dużego, 

elbląskiego Komnicka. Sprzęt był na tyle nowoczesny, że wy-

cofane z gdańskich linii podmiejskich autobusy sprzedawa-

ne były dalej między innymi do Warszawy. 

„Z  rozporządzenia władzy autobusy kursujące pomiędzy 

Warszawą a prowincjonalnemi miastami lewego brzegu Wisły 

mają swą stację główną na placyku przy dawnych rogatkach 

Jerozolimskich… Zjeżdżają  się tam autobusy z  Radomia, Mo-

gielnicy, Nadarzyna, Białobrzegów, Grójca, a  spotykamy tam 

niedawno kupione w Gdańsku, po wycofaniu z użycia autobusy 

linji Gdańsk-Praust po zamienieniu na wozy samochodowe naj-

nowszego modelu...” - pisał „Szofer Polski” w lutym 1927 roku.

Dziś do  części gmin Powiatu Gdańskiego dociera 

z  Gdańska regularna komunikacja. Tradycja trwa. Choć są 

to nie tak dalekie dystanse, jak to miało miejsce przed wojną.

Fot. źródło: bussingforumdawnygdansk

Wojciech Kostiuk  „Świt nad Motławą”, akwaforta



55

Daniel Czerwiński 

49. Pułk Śmigłowców  
w obiektywie SB

Truizmem może  się wydawać stwierdzenie, że  Służba 

Bezpieczeństwa w  Polsce Ludowej starała  się pozyskiwać 

informacje na  temat wszelkich dziedzin życia i  aktywności 

lokalnych społeczności. Odbywało się to z różnym skutkiem, 

ale tak właśnie było. Nie może więc dziwić, że zainteresowa-

no się również 49. Pułkiem Śmigłowców (JW. 1300), stacjonu-

jącym na pruszczańskim lotnisku. 

Jednostki wojskowe, co  do  zasady, podlegały kontroli 

służb wojskowych. Za „zabezpieczenie operacyjne” prusz-

czańskiego lotniska po  utworzeniu 49. Pułku Śmigłowców 

odpowiadała Wojskowa Służba Wewnętrzna 4. Pomorskiej 

Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego w  Malborku. Zadania te 

wykonywał jeden z malborskich oficerów. Służby wojskowe 

nie mogły jednak sprawdzać każdego, mijało się to zresztą 

z celem. Nie wszystkim mógł się też zajmować Wydział II SB 

KWMO w Gdańsku, odpowiedzialny za kwestie kontrwywia-

dowcze w strukturach „cywilnego” aparatu bezpieczeństwa. 

Dlatego też funkcjonariuszom SB z pruszczańskiej Komendy 

Powiatowej MO jesienią 1972 r. nakazano wszczęcie sprawy 

obiektowej. 

Sprawa obiektowa była jedną z kategorii, stosowanych 

przez aparat bezpieczeństwa w  Polsce Ludowej. Chodziło 

w  niej o  zgromadzenie informacji odnośnie dużych grup 

osób lub konkretnych obiektów. Zasadniczo zbierano 

wszystkie doniesienia dotyczące interesującego obiektu, 

które następnie były poddawane analizie, a niekiedy na ich 

podstawie wszczynano działania wobec konkretnych osób. 

O  tym, jak szerokie mogły być takie zainteresowania, naj-

lepiej świadczy sprawa „Zapora” prowadzona przez prusz-

czańską SB na 49. Pułk (wówczas 49. Pułk Lotnictwa Wojsk 

Lądowych). 

Została ona wszczęta formalnie 23 października 1972  r. 

W  uzasadnieniu zapisano, że  „jednostka posiada na  wypo-

sażeniu śmigłowce, w  okresie pokoju wykonuje zadania roz-

poznawcze, kierowanie ogniem artylerii wojsk lądowych oraz 

zadania łącznikowe. W miejscowościach stanowiących bezpo-

średnie otoczenie jednostki zamieszkuje szereg osób pochodze-

nia rodzimego powiązanych z  NRF oraz osób utrzymujących 

kontakty z innymi państwami kapitalistycznymi”. 

Samo postawienie było dość ogólne. Zdecydowanie 

więcej szczegółów zawierają wytyczne dla funkcjonariuszy, 

które następnie były realizowane w trakcie prowadzenia roz-

pracowania. Przede wszystkim chodziło o kontrwywiadow-

cze zabezpieczenie obiektu. Dlatego też w ramach sprawy 

sporządzono wykaz praktycznie wszystkich pracowników 

cywilnych zatrudnionych w pruszczańskiej jednostce. W ak-

tach sprawy znajdują się dane odnośnie 85 cywili (na 120) 

zatrudnionych w  JW. 1300, którzy jak zapisano „nie  są 
związani z  kadrą oficerską, chorążych i  podoficerską na-
szej jednostki”. W  przypadku 73  osób zachowały  się karty 

ewidencyjne za pomocą których sprawdzano osoby bę-

dące w  zainteresowaniu SB. Okazało się, że  siedem osób 

miało w  przeszłości różnego rodzaju konflikty z  prawem 

historia
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lub było notowanych przez aparat bezpieczeństwa. Dwie 

z  nich znajdowały  się już w  ewidencji operacyjnej. Trzeba 

bowiem pamiętać, że nie wszyscy funkcjonariusze SB mieli 

dostęp do kartotek. Procedura polegała na wysłaniu zapy-

tania do wydziału zajmującego się gromadzeniem takich in-

formacji, który następnie przekazywał lakoniczną informację 

o komórce zajmującej się sprawą. W przypadku wydziałów 

wchodzących w skład cywilnych organów bezpieczeństwa 

(SB) podawano nazwę jednostki i nazwisko funkcjonariusza, 

który prowadził sprawę. W wojskowych służbach podawa-

no komórkę i numer rejestracyjny. Przykładowo jedna z kart 

dotycząca pracownika cywilnego 49. Pułku zawiera informa-

cję: „rejestrowany przez Wydział III Oddziału VII Szefostwa 
WSW do nr. 22320”. Taki zapis dawał prowadzącym sprawę 

wskazówkę, do kogo zgłosić się, aby wyjaśnić charakter zgro-

madzonych materiałów. Chodziło głównie to, aby poszcze-

gólne jednostki operacyjne nie  wchodziły sobie w  drogę 

i nie zajmowały się tymi samymi osobami. 

Drugą grupą osób, które poddano szczegółowej kon-

troli, byli mieszkańcy przyległych do jednostki ulic Pruszcza 

(a także Cieplewa i Roszkowa). Przede wszystkim zwracano 

uwagę na  mających rodzinę poza Polską oraz utrzymu-

jących kontakty korespondencyjne z  zagranicą. Niekiedy 

sprawdzano też korespondencję na  terenie kraju. Nie  było 

to trudne, bo SB miała dobre rozeznanie odnośnie aktywno-

ści ludności Polski. Oczywiście nie wszystkie listy otwierano 

(jawnie cenzura działała zasadniczo tylko w  stanie wojen-

nym), ale odpowiednie informacje można było uzyskać bez 

problemu. Było tak np. w  przypadku jednego z  mieszkań-

ców ulicy Dąbrowskiego. W marcu 1977 r. SB dostało – jak 

to  nazywano w  wewnętrznej dokumentacji – „dokument 

W”, który miał zawierać podejrzane informacje. Z  zacho-

wanych materiałów wynika, że  był to  list, jaki mieszkaniec 

Pruszcza otrzymał z centralnej Polski. W wyniku podjętych 

działań sprawdzono zarówno adresata jak i odbiorcę. Prusz-

czańska milicja przeprowadziła dokładny wywiad odnośnie 

wymienionej osoby. W raporcie skierowanym do Wydziału 

II SB KWMO w Gdańsku milicjanci podali personalia wszyst-

kich domowników podejrzanego mieszkańca Pruszcza. 

Okazało się zresztą, że jego rodzice związani są zawodowo 

z JW. 1300. Niewykluczone, że to był powód kontroli kore-

spondencji. Prawdopodobnie nie  chodziło o  daną osobę, 

a  sprawdzano po  prostu wszystkie listy, jakie nadchodziły 

na dany adres. Nie byłoby to niczym nadzwyczajnym biorąc 

pod uwagę działalność organów bezpieczeństwa. 

Niewątpliwym problemem dla zabezpieczających lot-

nisko funkcjonariuszy było też umieszczenie w  Pruszczu 

Gdańskim Aeroklubu Gdańskiego. W  wielu dokumentach 

funkcjonariusze narzekali na fakt posiadania przez cywilnych 

lotników samochodu, dzięki czemu mogli oni hipotetycznie 

wwieźć obywateli obcych państw na teren lotniska. Nie było 

to  jednak konieczne, bo  zdarzały  się przypadki ujawniania 

obecności obcokrajowców bądź samochodów z obcymi re-

jestracjami na terenie bazy. Np. w sierpniu 1974 r. do KPMO 

w  Pruszczu oficer dyżurny JW. 1300  przyprowadził trzy 

osoby. Zostali oni zatrzymani na  lotnisku w  samochodzie 

z brytyjskimi numerami rejestracyjnymi. Okazało się, że było 

to  małżeństwo Polaków mieszkające na  stałe w  Wielkiej 

Brytanii oraz ich kolega z Warszawy, który był członkiem ae-

roklubu. Podjeżdżając do bramy od strony ul. Powstańców 

Warszawy powiedzieli oni jedynie, że chcieli wjechać do kie-

rownika aeroklubu. Wartownik nawet nie  sprawdził ich 

dokumentów. Dopiero przy próbie startu z  lotniska zostali 

zatrzymani przez oficera dyżurnego. Okazało się, że członek 

aeroklubu chciał po  prostu umożliwić koledze zza granicy 

lot szybowcem. W tym wypadku wyraźnie zawiodły proce-

dury, ale właśnie tego typu zdarzenia były regularnie kata-

logowane przez prowadzących sprawę. Opis zdarzenia był 

ponadto dyskutowany na posiedzeniu Egzekutywy KP PZPR 

w Pruszczu. 

Nie chodziło przy tym jedynie o próbujących dostać się 

na teren lotniska. Położenie lotniska przy drodze wojewódz-

kiej powodowało, że  próby „wizualnej penetracji” raporto-

wano dość często. W przypadku samochodów należących 

do zachodnich dyplomatów ustalenie ich tożsamości było 

ułatwione (choć nie  zawsze  się udawało), bo  śledzono ich 

dość regularnie. W aktach sprawy znajduje się jednak także 

sporo raportów z prośbą o sprawdzenie w ewidencji służb 

pogranicznych, które dotyczą po prostu turystów. 

W zachowanych materiałach znajdują się przede wszyst-

kim materiały z połowy lat siedemdziesiątych. Całe akta li-

czą jednak ponad 1500 stron. Znajdziemy w nich informacje 

o wielu mieszkańcach Pruszcza, niekiedy zapewne w ogóle 

nieświadomych prowadzonych wobec nich działań. 
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Roman Ciesielski

Vidmo

Sierpień 1974  r. – to  data powstania w  Pruszczu Gd. 

zespołu rockowego. Adam i Stefan Kwolek w latach 1970 – 

1971  ukończyli Państwową Szkołę Muzyczną w  Gdańsku 

Oruni w klasie fortepianu. Dodatkowo Adam w 1973 r. ukoń-

czył także klasę instrumentów perkusyjnych. 

Zaczęli szukać partnerów do grania w zespole. Doszedł 

do nich gitarzysta i wokalista Waldemar Gaweł. Początkowo 

na gitarze basowej grał Zenon Labuda a od grudnia 1974 r. 

– Leszek Marciniak. 

„Vidmo” 1975 r.

Próby odbywały się w bloku. Od lewej: Waldemar Gaweł,  
Adam Kwolek, Zenon Labuda

Na studniówce w Technikum Ogrodniczym 1975 r.

muzyka
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Oprócz typowego zespołu rockowego, w  tym samym 

składzie tworzyli kościelną grupę beatową w  kościele pw. 

Podwyższenia Krzyża Świętego w Pruszczu Gd.

Próby odbywały się w mieszkaniu Adama i Stefana przy 

ul. 22  Lipca, obecna ul. Niepodległości. Zmęczeni „łomo-

tem”, czyli hałasem, sąsiedzi z  bloku załatwili im świetlicę 

na ogródkach działkowych. Tam dopiero jak mówią – mogli 

uprawiać muzyczne szaleństwo. W lipcu 1975 r. udało im się 

„wkręcić” do klubu „Hades” (tak nazywał się przez 2 lata klub 

„M-6”), Spółdzielni Mieszkaniowej „Pruszcz”. Nareszcie mieli 

salę do prób z prawdziwego zdarzenia. Praca nad repertu-

arem szła pełną parą. 

Największym problemem zespołu był sprzęt. Żeby kupić 

w miarę przyzwoity sprzęt, byli zmuszeni grać na  różnego 

rodzaju imprezach – najczęściej na  weselach. Adam miał 

zestaw perkusyjny „Polmuz”. Stefan organy, wzmacniacz 

i  gitarę. Waldek za pierwszą w  życiu wypłatę kupił gitarę 

elektryczną. Na  jednym z występów gitara, organy i wokal 

pracowały na  jednym wzmacniaczu! Bas chodził na  poży-

czonym wzmacniaczu szkolnym.

W lutym 1975 r., Leszek kupił gitarę basową i 30W zestaw 

nagłaśniający. W marcu w zespole pojawił się nowy sprzęt – 

30W wzmacniacz gitarowy, nowe organy „B-1”. W listopadzie 

1976 r. – perkusja firmy „Szpaderski” wykonana na zamówie-

nie. Adam pojechał po  nią do  Łodzi. Pojawiają  się nowe 

wzmacniacze – „Contra” 60W, „Eltron” 100W, „Mallroy” 100W, 

„Vermona” 100W a  także muzyczne efekty elektroniczne 

min. kamera pogłosowa firmy „Mallroy”. 

 „Vidmo” na imprezie w „Hadesie”, na scenie od lewej - Leszek Marciniak , Waldemar Gaweł, Adam Kwolek, Stefan Kwolek,  
fot. Jerzy Ossorya-Cierpicki

Logo zespołu „Vidmo”
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Nazwa zespołu przechodziła różne ewolucje. Początko-

wo nazywali się „Pająk”, później „Spider”, „Widmo”, by w koń-

cu pozostać przy nazwie „Vidmo”.

Pierwsze wspólne granie miało miejsce w  Sylwe-

stra 1974/75  w  świetlicy na  działkach, a  pierwszy koncert 

w  Państwowym Technikum Ogrodniczym w  Pruszczu Gd. 

na  szkolnej studniówce. Później były występy na  dyskote-

kach i  sylwestrach w  „Hadesie”. W  Pruszczu koncertowali 

także w  Miejskim Domu Kultury i  Garnizonowym Klubie 

Oficerskim. Poza Pruszczem pokazali się w 1976 r. w Liceum 

Ekonomicznym w Gdańsku. Grali także w Tczewie i Sopocie.

Muzyka, jaką grało „Vidmo” to początkowo utwory tzw. 

nurtu weselnego, popularnego a także pieśni religijne. Wiele 

czasu i uwagi poświęcali opracowywaniu utworów polskich 

i zachodnich grup rockowych. Wypadkową działalności i ak-

tywności muzycznej „Vidma” są ich własne utwory - „Gdy na-

dejdzie twój czas”, „Droga do nikąd”, „Pożegnanie Ziemi”, „Hej 

rock and roll”. Nie bez wpływu na ich styl było granie muzyki 

takich grup rockowych jak „Deep Purple”, „Led Zeppelin”, 

„Uriah Heep”. Muzyka, jaką grało „Vidmo” stała się rozpozna-

walna. Na lokalnej scenie muzycznej byli znani i cenieni.

Swój sukces odnieśli w listopadzie 1976 r. w II Wojewódz-

kim Przeglądzie Zespołów w  Tczewie. „Vidmo” zdobyło IV 

miejsce i wyróżnienie I stopnia. Adam Kwolek został uznany 

za najlepszego solistę tego przeglądu. Dalszy rozwój zespo-

łu wydawał się tylko kwestią czasu.

W  kwietniu 1977  r. Leszek Marciniak dostał powołanie 

do  wojska. Po  przysiędze udało mu  się dostać do  zespo-

łu Marynarki Wojennej „Kontrasty” i  dalej doskonalić grę 

na  gitarze basowej. „Vidmo” nie  zrezygnowało i  dalej gra-

ło w trójkę. Mieli nadzieję, że po powrocie Leszka w 1979 r. 

wszystko będzie jak dawniej. Stało się jednak inaczej.

Leszek Marciniak dołączył do  kolegów, z  którymi grał 

w wojsku. Waldemar Gaweł, w wyniku nieporozumień od-

szedł z „Vidma”.

Powstała nowa formacja z trójką z ex „Vidma”. Do Lesz-

ka Marciniaka i  jego kolegów, Jerzego Wojewódki (per-

kusja) i  Krzysztofa Budrewicza (wokal), dołączają Stefan 

Kwolek i Waldemar Gaweł. Próby odbywają się w „Gedanu-

sie” w Gdańsku a następnie w Kartuzach w klubie „Strzecha”. 

Tam po  dwóch miesiącach intensywnych prób dojrzała 

w  nich chęć wskrzeszenia „Vidma”. Stefan, Adam, Leszek 

i Waldek spróbowali jeszcze raz.

W styczniu 1980 r., po występie na Przeglądzie piosenki 

„Śpiewajmy razem” ponownie od  zespołu odszedł Leszek 

Marciniak.

Kwiecień 1980 r. to data kończąca działalność pruszczań-

skiej grupy rockowej „Vidmo” grającej w składzie:

Stefan Kwolek – klawisze,

Adam Kwolek – perkusja,

Waldemar Gaweł – gitara, wokal,

Leszek Marciniak – gitara basowa

Byli członkowie „Vidma” grali potem w  innych prusz-

czańskich kapelach rockowych takich jak „No  problem”, 

„Atak serca” i „Cocktail”.

Fot. archiwum Adama Kwolka

Po perkusję „Szpaderskiego”  
Adam Kwolek pojechał do Łodzi

 Podczas koncertu. Gra zespół rockowy „Vidmo”
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Wielokulturowe  
dziedzictwo Żuław

W ostatnim czasie zakończono projekt „Zachowanie Wielokulturowego Dziedzictwa Żuław”, którego liderem była gmina 

Cedry Wielkie. Projekt umożliwiał zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez wykonanie robót budowalnych, 

remontowych i konserwatorskich na obiektach zabytkowych  i 

obiektach położonych na terenach objętych ochroną konser-

watorską  w gminach żuławskich oraz stworzenie spójnej oferty 

turystycznej promującej tożsamość Żuław.

Celem projektu na terenie naszego powiatu było stworzenie 

spójnej, kompleksowej i rozpoznawalnej turystycznie i kultural-

nie atrakcji turystycznej opartej na najważniejszych posiada-

nych obiektach zabytkowych oraz zapobieganie ich degradacji.     

Poprzez realizację  projektu i przy wsparciu finansowym Euro-

pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, udało się uratować 

cenne zabytki, w których wykonano szereg niezbędnych prac. 

Renowacji poddano:

Kościół p.w. Św. Aniołów Stróżów w Cedrach Wielkich:
• remont i renowacja dachu, elewacji wraz z wieżą,

• odtworzenie chóru nad nawą główną,

• uporządkowanie terenu wokół kościoła,

Dom Podcieniowy w Miłocinie:
• renowacja sieni, 

• remont instalacji elektrycznej,

• remont wraz ze zmianą 

przeznaczenia lokalu mieszkalnego 

na funkcję izby pamięci,

• zmiana przeznaczenia strychu 

na funkcję sali ekspozycji
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Kościół p.w. Matki Boskiej 
Częstochowskiej w Kiezmarku
• renowacja drewnianego stropu

• renowacja tynków wewnętrznych

• renowacja drewnianego 

sklepienia z lunetami

• renowacja wieży

Kościół p.w. Św. Jana 
Chrzciciela w Giemlicach
• remont pokrycia dachu 

• remont ogrodzenia 

wokół kościoła

Kościół Św. Apostołów 
Piotra i Pawła w Trutnowych 
• rekonstrukcja drewnianej wieży
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5. Konkurs Trąbkowy  
„Mały Trębacz w Trąbkach Wielkich”  
im. prof. Szymona Pawłowskiego 

Tegoroczny różnił  się od  poprzednich. Został on bo-

wiem przeprowadzony w formule via net. Poza tym mogli 

w nim uczestniczyć nie tylko uczniowie polskich szkół mu-

zycznych, ale i zagranicznych. Konkurs był przeznaczony dla 

osób urodzonych w roku 2006 i młodszych, które klasyfiko-

wane były w  3  grupach wiekowych. Za zadanie mieli oni 

zaprezentowanie Hejnału Gminy Trąbki Wlk., którego kom-

pozytorką jest Joanna Szymala oraz utworu dowolnego.

Zgłosiły  się 132  osoby, a  wśród nich 5  osób z  Włoch 

i 1 ze Szwajcarii. Jeśli chodzi o osoby z Polski, to uczęszczają 

one do szkół muzycznych w następujących miastach:

Głogów, Legnica, Oleśnica, Oława, Strzelin, Wrocław, Zgo-

rzelec, Bydgoszcz, Chełmża, Toruń, Parczew, Gorzów Wlkp., 

Łódź, Piotrków Trybunalski, Chrzanów, Domosławice, Kra-

ków, Krzeszowice, Łącko, Wieliczka, Łąck, Płock, Przasnysz, 

Sokołów Podlaski, Warszawa, Wołomin, Żyrardów, Głucho-

łazy, Krapkowice, Opole, Rzeszów, Sanok, Gdańsk, Kartuzy, 

Kościerzyna, Lębork, Miastko, Starogard Gd., Wejherowo, Bę-

dzin, Bytom, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Katowice, Racibórz, 

Sosnowiec, Tarnowskie Góry, Tychy, Kępno, Poznań, Koszalin.

Oceny uczestników Konkursu dokonało Jury w składzie: 

Martina Dainelli - Conservatorio Frescobaldi Ferrara (Włochy), 

Gregor Leczkowski - Beethoven Orchestre Bonn (Niemcy) 

i Kamil Kruczkowski – Akademia Muzyczna im. St. Moniuszki 

w Gdańsku i podjęło decyzję o następującym werdykcie:

Grand Prix: nie przyznano,

grupa I (urodzeni w 2010 roku i mł.)
I  miejsce: Kacper Paś (ZSM im. F. Rybickiego w  Tychach), 

II miejsce: Jan Żemła (POSM im. St. Moniuszki w  Katowi-

cach), III miejsce: Jakub Jaśkowski (POSM im. St. Moniuszki 

w Katowicach)

Przyznano 24 równorzędne wyróżnienia.

grupa II – urodzeni w 2008 i 2009 roku
I  miejsce: - Wiktor Busz (ZSM Nr 1  w  Rzeszowie), - Dariusz 

Kołodziejski (POSM I  st. Nr 1  im. H. Wieniawskiego w  Po-

znaniu), II miejsce: - Antonina Dudek (SM I  st. im. G. Bace-

wicz w  Gdańsku-Wrzeszczu), - Konrad Krzok (PSM I  i  II st.  

im. W. Kossakowej w Sanoku).

III miejsce: - Ignacy Kapica (OSM I  i  II st. im. F. Nowowiej-

skiego w  Gdańsku), - Szymon Serwa (PSM im. F. Chopina 

w Będzinie), - Stanisław Waszczeniuk (PSM im. W. Lutosław-

skiego w Wołominie).

Przyznano 22 równorzędne wyróżnienia.

grupa III (urodzeni w 2006 i 2007 roku)
I  miejsce: nie  przyznano, II miejsce: Aleksander Kubica 

(POSM II st. im. K. Szymanowskiego w Katowicach), III miej-

sce: - Szymon Sarnik (PSM im. F. Chopina w Będzinie), - Julia 

Szewczyk (PSM I st. im. J. Szajny- Lewandowskiej w Oławie). 

Przyznano 6 równorzędnych wyróżnień.

Nagrody rzeczowe Marszałka Województwa Pomorskie-

go otrzymali najmłodsza uczestniczka i uczestnik Konkursu, 

czyli: 8-letnia Antonina Dybek z Zespołu Szkół nr 20 we Wro-

cławiu oraz 7-letni Gaél Jakub Medina Iwanowski z Lucerny 

w Szwajcarii.

Konkurs odbywał się pod patronatem: Marszałka Woje-

wództwa Pomorskiego Mieczysława Struka, Starosty Gdań-

skiego Stefana Skoniecznego, Wójta Gminy Trąbki Wielkie 

Błażeja Konkola, Jego Magnificencji Rektora Akademii Mu-

zycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku prof. dra hab.

Macieja Sobczaka, Prezes Lokalnej Grupy Działania „Trzy 

Krajobrazy” z Pruszcza Gd. Emilii Grzyb.

Organizatorzy: Gmina Trąbki Wlk., Gminny Ośrodek Kul-

tury Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wlk. i Gminna Biblioteka 

Publiczna w Trąbkach Wlk.

Gra Wiktor Busz z Rzeszowa.  
Wygrał w grupie ur. w latach 2008-2009.



Fundatorzy wydania kwartalnika „Neony-Tożsamość” nr 2(18) 2020 r.

Witold Anderman

Roman Ciesielski

Jolanta Szymerska

Ilona Roszak

Halina W.

Magdalena Allaburda

Urszula Cwalińska

Henryka Lisiecka

Magda Starzak

Bella

Ewa Majewska Boduch

Hanna Glok-Lejk

Genowefa Latocha

Rita Staszulonok

Dane ukryte 3x 

Zbigniew Brzostowski

Anna Flis

Vasyl Netsko

Grażyna Weyna

Tadeusz Karmazyn

Danuta Kraszewska

Teresa Piotrowska

Tadeusz Wojewódzki

Sprostowanie: w numerze 1(17)20 Neonów ukazał się błędny tytuł – Jolanta Lassak-Szymerska „Cerkwie w Bieszczadach”. 

Powinno być – Jolanta Lassak-Szymerska „Cerkwie w Beskidach”. Przepraszamy.

Kamila Chomicz

Nasze drzewa
Warsztaty, spotkania, wspólne tworzenie 

trasy rowerowej - ŚLADAMI STARYCH DRZEW.

Pomysłodawczyni i koordynatorka projek-

tu : Kamila Chomic.z 

Projekt został zrealizowany w czerwcu, 

przez Fundację MI-RO-RO i sfinansowany 

przez Fundację Orlen.



Wakacyjny autobus z Pruszcza 
Gdańskiego do Sobieszewa

Czerwony autobus z Faktorii na plażę w Sobieszewie jest z pewnością przebojem tegorocznego sezonu w Pruszczu 

Gdańskim. Warto podkreślić, że jest to efekt projektu zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego.

Autobus wystartował 26 czerwca i od początku cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem Pruszczan. - Autobus 

będzie kursować do 30 sierpnia,  w piątek, sobotę i niedzielę – mówi Burmistrz Pruszcza Gdańskiego, Janusz Wróbel. 

- „Plażowy” autobus to też najlepszy dowód na to, jak cenne i trafne bywają inicjatywy zgłaszane przez mieszkańców 

w ramach projektów Budżetu Obywatelskiego.

Trasa czerwonego autobusu na plażę: 
Rondo Kaszubskie - Rogozińskiego - Osiedle Bursztynowe - Cicha (Cmentarz) - Cyprysowa - Obrońców Wybrze-

ża - Faktoria - Matejki - Waląga - Żwirki i Wigury - Drzymały - Powstańców Warszawy - Emilii Plater – Reymonta- 
Osiedle Wschód - Wysockiego - Broniewskiego - Osiedle Kasprowicza - Obrońców Westerplatte – Sobieszewo. 
Kursy z Pruszcza Gdańskiego będą rozpoczynać się o 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00.

UWAGA! Podstawowy koszt przejazdu wynosi: 3,80 zł. - bilet normalny i 1,90 - bilet ulgowy. Ponadto na trasie obo-

wiązują pozostałe rodzaje biletów ZTM.


