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Blisko na kulturalne Żuławy 
Projekt edukacyjno-kulturalny Biblioteki Publicznej  
Gminy Pruszcz Gdański

Wystawa fotograficzna „Utrwalić zanim zniknie”, piknik literacko-kulinarny, warsztaty fotograficzne i gra terenowa populary-

zująca m.in. atrakcje turystyczne i krajobrazowe żuławskiej części gminy Pruszcz Gdański. To tylko niektóre atrakcje czekające 

na mieszkańców w ramach realizacji nowego projektu, na który Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz 

Gdański pozyskał dofinansowanie w kwocie 100 tys. zł.

– „Kierunek - Kulturalne Żuławy” to inicjatywa o charakterze edukacyjno-społeczno-kulturalnym. Będzie realizowana w ciągu naj-

bliższych dwóch lat, dzięki dotacji z funduszy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – wyjaśnia Grzegorz Cwaliński, dyrektor 

OKSiBP. – Za projekt i realizację przedsięwzięcia odpowiada Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański.

– W ramach projektu przeprowadzimy diagnozę potrzeb kulturotwórczych mieszkańców gminy Pruszcz Gdański oraz możliwości 

współpracy biblioteki i lokalnych szkół publicznych – dodaje Wioletta Toruńczak, koordynatorka projektu, pełniąca obowiązki kie-

rownika Mediateki w Straszynie. – Zorganizujemy wizytę studyjną w wioskach tematycznych na Dolnym Śląsku i seminarium dla 

bibliotekarzy z biblioteki publicznej oraz szkół gminnych.

W planach organizatorzy mają też liczne atrakcje dla mieszkańców Wiśliny i okolicznych miejscowości: Biblioranek dla naj-

młodszych, Bibliochody dla młodzieży, piknik literacko-kulinarny, warsztaty fotograficzne i wystawę fotograficzną „Utrwalić za-

nim zniknie”. W  drugim roku realizacji projektu zostanie ogłoszony konkurs na  oddolne inicjatywy wpisujące  się w  potrzeby 

kulturalne lokalnej społeczności. Biblioteki coraz częściej są bowiem nie tylko miejscami wypożyczania książek, ale też wymiany 

informacji, spotkań, warsztatów, inicjowania różnych wydarzeń i nawiązywania kontaktów. Dzięki prowadzonym obecnie inwe-

stycjom gminnym, przebudowywana obecnie filia w Wiślinie ma szansę stać się bardziej nowoczesnym i przyjaznym obiektem.

– Mamy nadzieję, że poszerzona oferta nowej biblioteki przyciągnie do niej kolejnych użytkowników – dodaje koordynatorka. – Efek-

tem naszych działań w  ramach projektu „Kierunek - Kulturalne Żuławy” będą też dokumenty z  życia mieszkańców: historie spisa-

ne i mówione - nagrane na nośnikach cyfrowych, które zasilą Lokalne Archiwum Społeczne. Zainteresowaniem mieszkańców wciąż 

cieszy się quest „Straszyn - szlakiem elektrowni wodnych”, stworzony dwa lata temu w wyżynnej części gminy. W podobny sposób 

chcemy wykorzystać walory Żuław Gdańskich i zrealizować grę terenową, bazującą na lokalnej historii i unikatowym charakterze 

dawnej architektury czy krajobrazu tych okolic.

Fot. Małgorzata Gołofit

Kreowanie i realizowanie partnerskich 
działań kulturalno-społecznych

w żuławskiej części Gminy Pruszcz Gdański
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Drodzy Czytelnicy
Witam Was serdecznie na  łamach 2(26) 2022 r. numeru kwartalnika „Neony-Tożsamość”. 

Od 4 miesięcy trwa wojna w Ukrainie… Przeżywamy trudne czasy… 
Jesteśmy solidarni z Ukrainą!
W  tym numerze kwartalnika polecam m.in. szersze prezentacje: poezji Jerzego 

Fryckowskiego z tomiku „Dokonało się” cz.2, malarstwo petrykiwskie Marty Zwarycz, nagro-
dzone prace w konkursie artystycznym „Mój świat” w Straszynie, fotografi ę Wojciecha Junga 
i  Jerzego Ossorya-Cierpickiego oraz grafi kę komputerową Marii Wojnickiej. Możemy także 
przeczytać fragment nowej powieści Stacha Szulista „Ćwiczenia akrobatyczne” i  będącej 
na  ukończeniu powieści Dobiesława Koniecznego „Skowyt”. Kazimierz Babiński pisze 
o wielkim twórcy fi lmowym Federico Fellinim. W numerze dużo malarstwa, grafi ki i poezji. 
Witam serdecznie debiutujących na  naszych łamach: Aleksandrę Grodzicką - ceramika, 
Mariannę Włókę, Marię  Szymańską, Janinę Słowik – malarstwo i  Michała Babińskiego– 
fotografi a. W części historycznej Marek Kozłow pisze o rodzie Schlenter w Praust a Dariusz 
Dolatowski przedstawia nam legendy rodem z Sobowidza i Ełganowa.

Dziękuję wszystkim wspierającym Neony w  tym trudnym czasie. Życzę Państwu miłej 
lektury.

Roman Ciesielski

Zofi a Smalewska 
Wielka Noc na Ukrainie

Motto:
Ta bandycka napaść nie powinna się zdarzyć
Nie miała prawa zaistnieć w XXI wieku Na Ziemi
Zapewne nie zaistniała dotąd w całym Wszechświecie
Nie miał prawa narodzić się szatan morderca dzieci
i kobiet Kościoły upadły W Rosji Bóg Dobroci i Nieba
z Bogiem Miłości na całe wieki odeszli do Historii
Co dalej ze Światem? Co z ludzkością na Ziemi?

Pomiędzy Oleną a jej matką wykopano tysiące mogił
Nikt nie wie czy córka do końca wojny dotrwa w tym bunkrze 
bez drzwi okien światła W bunkrze bez Boga z okruchami 
wiary i nadziei Oby to nie był bunkier śmierci

Między ojcem a córką niczym kiedyś wiosenne ptaki
latają teraz pociski Wiosenna przyroda w rozpaczy i bólu
gałęziami spalonych drzew odstrasza bociany
Nie ma już dla was gniazd To rosyjska wiosna śmierci

Między Oleną jej bratem i małą siostrzyczką trwa niemoc
A w kalendarzu jest święto - Wielkanoc W bunkrze nadziei
są stalowe drzwi Od wewnątrz podparte pracowitą łopatą
W głębi bunkra babcia utkała parawan z gorących modlitw

Ścianę zasnuła pajęczyna maryjnych zdrowasiek
Tylko je tam słychać W głębi ich zniszczonego miasta 
głuche odgłosy wybuchających bomb Jest Wielkanoc
Dla rosyjskich bandytów nic tym razem nie znaczy
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malarstwo

Andrzej Tuźnik „Chyba jeszcze otwarte”, olej na płótnie

Rita Staszulonok „Nad kanałem”, tempera jajowa na desce
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poezja

10. Z szat obnażony

Nikt się nie odważy ukraść moich szat
niosą zarazę
a jeszcze nie tak dawno
pozowały na mnie w Wenecji
wsiąkały wilgoć canale grande

Nikt nie zagra w kości
o moją tunikę z ostatniej podróży
do herbacianych pól Batumi
i do centrum Kopernika
z najmłodszym rocznikiem moich wyznawców

Nie ogołocą mnie złoczyńcy
ani rzymscy żołnierze
zrobi to salowa
najniżej zaszeregowana
w tej dwupiętrowej wieży babel

Leżę nagi
odziany tylko tatuażami z wizerunkiem 

pierwszej kochanki
nie wzbudzam zainteresowania patologa

Moje narządy są tak samo bezwartościowe
jak hasła na korytarzu szpitala

Nikt nie skorzysta

13. Z krzyża zdjęty 

Teraz tylko posprzątać
wszystko do czerwonego worka
kilka ostatnich oddechów
wymienionych imion
zajączków puszczanych lusterkiem w dzieciństwie
smaku pierwszego pocałunku
radości z narodzonego dziecka

Najważniejsze słowo utylizacja
pewnie nie śniło się filozofom
nie przyszło do głowy Kopernikowi
może tylko tym z doliny krzemowej
którzy mieli posprzątać po ostatnim wybuchu

Kim dla Ciebie byłem Panie
ostatnim namaszczeniem dotykasz mojego czoła
pod protezę dostały się kawałki hostii

Byłeś ze mną do ostatniej chwili?
straciłem przytomność 
wygrzałem łóżko następcy

Biegnij do niego
ma liczniejszą rodzinę

Może wymodlą?

14. Do grobu złożony

Widziałem zwłoki przyjaciół którzy nie dodzwonili się do mnie
nikogo nie przekonali że ich oddech
jest najważniejszy właśnie w tej chwili

że mają pierwszeństwo bo oddali kilka litrów krwi
i zamiast srebrników wzięli tylko tabliczki czekolady
nie po to by się wzmocnić 

ale dać coś swoim dzieciom oprócz nadziei i oczekiwania
ubrany w biały skafander niosłem ciało Chrystusa do najbliższego DPS-u.
opłatek sponiewierany niebieską plastikową rękawiczką

przestał smakować dzieciństwem a pamięć lądowania na księżycu
przypominała zaparowane okulary sanitariusza
widziałem zwłoki moich bliskich do których nie mogłem się zbliżyć

bo tryskałem zdrowiem i umiałem oddychać bez respiratora
a oni są teraz chowani w plastikowych workach
bez odrobiny domu i osobistej bielizny bo zabrakło czasu

Bez biżuterii na którą składali się wszyscy w dniu wesela

9. Trzeci upadek pod ciężarem krzyża

Przewijanie
niżej upaść już nie można
byłem zarzygany na studenckich imprezach
siny na twarzy po tygodniowym piciu
zarumieniony wstydem gdy żona przyłapała
na oglądaniu taniej pornografii

Teraz leżę zasrany po pachy
nie wiem nawet co mam nacisnąć
by zjawił się ktokolwiek
zmienił pieluchę i otworzył okno

Nie ma obawy nie jestem już orłem nie wyfrunę
i nie zafałszuję statystyk swoim lotem
nie mogę być nawet epigonem Lechonia
bo siedmiu pięter tu nie ma
to jest stadion o pięknej nazwie Narodowy

Marzy mi się otwarte okno
już nieważne jakie weneckie czy poniemieckie
byle tylko nikt nie odwracał twarzy od mojego ciała
bez względu na to czy dostał podwyżkę
czy tylko klaskali mu na okolicznych balkonach
 

Jerzy Fryckowski
Dokonało się – cz.2
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11. Do krzyża przybity

Ojcze
akurat oni wiedzą co czynią
nikt tego miejsca nie nazwie Czaszką

Po mojej lewej stronie
Barabasz
ojciec dziewięciorga dzieci
jego żona nigdy nie zgrzeszyła tabletką dzień po
jak się darzyło tak wychowywał
dodając pięćset do pięćset
a częściej odejmując sobie od ust o wiele więcej

Po stronie prawej
ten który zgwałcił
a państwo swoją opieszałością
podarowało mu 25 lat wolności
chociaż odarł ze skóry
ale potem umiejętnie wymalował mieszkanie
i wypreparował tatuaże niczym wiedźma z Buchenwaldu

Tej nocy jesteśmy równi
nikt nie zagra w kości o nasze szaty
jednakowo skażone 
spłoną w kotłowni

Cała nasza trójka jest naznaczona paraliżującym napięciem mięśni
bólem kości wyrywanych ze stawów
stopniowym duszeniem się
i wewnętrzną udręką

Ale przecież to tylko krzyż

12. Umiera na krzyżu

Boże
wybacz że kroki miałem za krótkie
i nie zawsze udało mi się ocalić mrówki
które jak czarne koty przebiegały moją drogę
nie pozwalając zmarnować się resztom padalca
przejechanego przez aktywnego działkowca
lub uduszonego upałem piaszczystej drogi

Pozwól na ostatni zasięg
bądź silniejszy od burzy
i nie gódź się na poniżenie operatora
przecież możesz wszystko

Czym jest dla ciebie wyczerpanie baterii?

Jak mam się pożegnać w trzydzieści sekund?
wymienić wszystkie imiona tych
których się spodziewam na pogrzebie
których zawiodłem zbyt płytkim oddechem

Nic nie odrośnie z łez żony
powyginanych w rozpaczy palców dzieci
z wieńca związków zawodowych
chociaż opłacałem składki do końca

Zygmunt Bukowski „Stacja XII – Jezus umiera na krzyżu”. Fragment drogi krzyżowej.  
Kościół w Suchej Hucie w gminie Przywidz. Fot. Andrzej Maciejewski
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Marta Zwarycz

Sztuka  
petrykiwska

malarstwo

„Narodzenie”, olej na płótnie

„Petrykiwska noc”, olej na płycie „Paproć”, olej na płótnie
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Vasyl Netsko „Madonna 
pokoju”, olej na płótnie

Olena Ulyanova „Słoneczny kot”, batik, naturalne barwniki
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proza

Dobiesław Konieczny

Skowyt 
/fragment/ 

Prolog
Denatka 45  lat, przewieziona na  sekcję zwłok 14  paździer-

nika 2024  roku o  godz. 15-tej. Podczas badania określono pa-

rametry ciała. Wielkość narządów była w  normie, bez zmian 

chorobowych. Lekarz medycyny sądowej uznał, że  przyczyną 

śmierci było zatrucie związane ze  świadomym przedawkowa-

niem leków, ustalono, że znaczną przewagę stanowiły tak zwa-

ne antydepresanty.

W tym dniu była to trzecia sekcja tego lekarza i zrobiła na nim 

duże wrażenie. Człowiek ten do końca dnia nic nie jadł, zaś kolej-

nego dnia rano powiedział swojej autentycznie zaniepokojonej 

żonie:

Ta kobieta mogła być kiedyś bardzo ładna. Nie przejęła mnie 

jej chudość, tylko wyraz twarzy. Przy takiej mieszance leków jaką 

zażyła raczej nie cierpiała. Pierwszy raz w życiu, właściwie dopie-

ro teraz, natknąłem się na tak przerażający portret grozy. W każ-

dym fragmencie skóry był tylko strach i ból, a w przezroczystych 

oczach żywa rozpacz.

Żonę lekarza zaskoczył taki opis ciała denatki. Dotąd nie sły-

szała, żeby człowiek, z  którym spędziła ponad dwadzieścia lat 

życia stosował literackie określenia. Wstała od stołu i nie pytając 

o  zgodę zadzwoniła do  zakładu opieki zdrowotnej z  informa-

cją, że męża nie będzie w pracy do końca tygodnia z powodu 

choroby.

Rzeczywiście ciało zmarłej było umęczone i osobliwa uwaga 

lekarza, jakoby jej twarz na długo przed śmiercią pochłonęła roz-

pacz, była usprawiedliwiona. Za życia kobiety jej bliscy cierpieli 

razem z nią, niektórzy buntowali się, szukali radykalnych rozwią-

zań, ale byli i tacy co życzyli jej śmierci ponieważ nie mogli pa-

trzeć jak się męczy.

Jakie było życie zmarłej? Czy była ofiarą czy oprawcą? A może 

jedno i drugie? Co sprawiło, że podjęła tak dramatyczną decyzję?

Zapewniam, że te pytania, choć znajdą odpowiedź, nie będą 

w tej książce najważniejsze. Książka ma za zadanie ujawnić dzia-

łanie zła w  jego wielowymiarowej postaci. Zła przerażającego, 

podstępnego i bezwzględnego, takiego, dla przestrogi którego 

ludzkość wymyśliła naukę znaną jako „historia.” Nie  będziemy 

musieli przywoływać zamierzchłych czasów, ani udawać się za 

Conradem w  odległą głuszę w  poszukiwaniu jądra ciemności. 

Bo przecież zło w swojej postaci jest niezmienne, nie interesu-

je się czasem, ani miejscem, interesuje się człowiekiem. Będzie 

to zatem opowieść o złu, które czuwa, jest obecne, gotowe za-

brać tożsamość i zniszczyć to co wydaje się stałe, Nie będzie jed-

nej ofiary, będzie ich wiele, a śmierć nie wyda się tragedią, tylko 

jednym z możliwych rozwiązań.

I  jeszcze jedno. Nikt nie  będzie Was przerażał na  siłę, opisy-

wane historie są prawdziwe a wydarzenia poukładane w takiej 

chronologii, aby wykazać ponad naturalne umiejętności ada-

ptacyjne zła. W  zrozumiałym celu zmieniono jedynie nazwy 

miejscowości i osób.

Namiętność
Lubili oddychać jednym oddechem, tak spowijali  się w nie-

skończoność. Brali haust powietrza i dzieli się nim dopóki nie za-

czynali  się dusić. Zazwyczaj robili to  w  miłosnym uniesieniu, 

podczas cielesnych penetracji, wydawało im się, że tak są jeszcze 

bliżej siebie, że funkcjonują niczym jeden organizm. Być może 

właśnie dzięki temu zaczęli z czasem i  już na zawsze doświad-

czać fantastycznego wrażenia, że  dotykając partnera dotykają 

siebie, innymi słowy, kiedy ona kładła dłoń na jego piersi czuła tą 

bliskość we własnych sutkach i na odwrót, kiedy on dotykał jej 

uda, w tych samych okolicach własnego ciała robiło mu się rów-

nie dobrze. Co bardzo ważne, uwielbiali swoje zapachy, zawsze 

stymulowały ich do miłości. Należy powiedzieć, że doświadczali 

niezwykłych duchowych uniesień, doceniali jakie to wyjątkowe 

i korzystali.

Ale czy takiej namiętności może wystarczyć na długo? Odpo-

wiedź: tak, takiej namiętności może wystarczyć na bardzo długo.

Pobrali się w 2006 roku po pięciu latach zażyłej znajomości. 

Aż do końca 2018 roku nie potrafili zaspokoić wzajemnego ciele-

snego głodu. Czas nie ciążył im, płynął niezauważalnie, nie czuli 

przemijania aż do  tego stopnia, że kiedy spotkali kogoś, kogo 

dawno nie widzieli, pytali się siebie zdziwieniem – co do cholery 

dzieje się z tymczasem? Znajomi na ich widok pytali o to samo, 

tylko w przeciwnym znaczeniu, zazdrościli witalności i szczęścia, 

które jak nic innego spowalnia przemijanie.

Do  pojawienia  się na  świecie córki, czyli do  2008  roku, ich 

seks był perwersyjny, na  granicy dewiacji, później stał  się 
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spokojniejszy, dojrzalszy. Dla całej opowieści nie ma to większe-

go znaczenia, poza tą uwagą, że byli w tym aspekcie spełnieni, 

można nawet powiedzieć wyjątkowi, co  przenosiło  się na  co-

dzienność w  takiej formie, że  dla otoczenia uchodzili za wzór 

spełnienia.

Rzeczywiście, miłości starczało im na wszystkie bolączki jakie 

serwował im los, bo trzeba przyznać, że życie ich nie rozpiesz-

czało, rzucało im na barki coraz poważniejsze problemy, lecz oni 

zdawali się być tego nieświadomi, znosili wszystko i nie  rościli 

sobie większych praw, zwyczajnie robili swoje.

Kiedy uwierzyli, że  tak będzie zawsze przyszło coś z  czym 

nie byli się w stanie zmierzyć.

Zwyczajność
Świat, który ich otaczał w  żaden sposób nie  przerażał, zda-

wał  się być księgą, którą doczytają do  końca. Mając siebie 

nie potrafili się nudzić.

Trzeba przyznać, że on wyniósł z dzieciństwa nieprzepracowa-

ny lęk przed śmiercią. Nic nie przerażało go tak, jak to, że wszy-

scy kiedyś przeminą. Ona wyniosła lęk przed zwyczajnością jako 

taką, ale łagodziła go przeświadczeniem własnej wyjątkowości. 

Dopóki starczało miłości mieszanka ta nie  przeszkadzała im. 

W łagodnej formie naleciałości te były jak przysłowiowe ziarnko 

goryczy, o które w Mickiewiczowskich „Dziadach” prosiły dusze 

rozpieszczonych dzieci.

Przepadali za sobą i codzienność nie była im w stanie zaszko-

dzić. Byli ludźmi, którzy przeżyli już trochę niepowodzeń, życie 

wypróbowywało ich na  różne sposoby, on szybko stracił uko-

chanego ojca, ona wyszła z  rodziny alkoholików. On swoją tę-

sknotę zapełniał pisząc wspomnienia z dzieciństwa, raz do roku 

dawał w  kościele na  mszę świętą i  wtedy też zdarzało mu  się 

uronić łzę, tak za ojcem, jak za dobrymi chwilami z dzieciństwa. 

Ona powiedziała mu, że do małżeństwa wniesie krzyż, nie opo-

wiadała dużo, tylko tyle, że rodzice używali paska i że pijani wy-

syłali ją i jej rodzeństwo po pieniądze do sąsiadów. Powiedziała, 

że to się kiedyś odezwie i żeby wtedy o nią zadbał, żeby przypo-

mniał jej, jej własne słowa.

Zło, pierwsze podejście
Zadam Wam pytanie. Tak czysto hipotetycznie, gdybyście 

byli złem i  zależałoby Wam na  zniszczeniu tej właśnie miłości, 

no wiecie chaos cierpienie i takie tam. Co byście zrobili?

Wiem: zdrada, choroba, może jakieś nałogi. No, ale do  tego 

co  pisałem wcześniej, takie banalności byłyby sprzecznością. 

Tak też chyba sądziło zło, co jak co, ale potrafi ono mierzyć siły 

na zamiary.

Trochę Wam ułatwię - kiedy na świecie pojawiła się ich córka 

zamieszkali z  jego matką, to był duży dom na przedmieściach 

miasta. Jej rodzice nie mieli warunków żeby ich przyjąć. Młodzi 

mieli swój rozum, wiedzieli, że przy pracy jaką wykonywali, była 

to jedyna szansa na zwiększenie sobie możliwości.

Już wiem co sobie myślicie. Ale nie, oni to dobrze przetrwali, 

a nawet wyszli z  tego silniejsi. Po paru latach mieli już własny 

dom, dwa samochody, plany na drugie dziecko.. no wiem, mia-

łem ułatwić odpowiedź, a tylko utrudniam. To powiem Wam coś 

jeszcze – ich rodziny lubiły się, nowy dom stał się centrum spo-

tkań nie tylko dla licznych znajomych, ale też był świetnym miej-

scem integracji bliższej i dalszej rodziny. Coś takiego, prawda?

Skupcie się, jak dotąd nie  ma zbyt wiele tekstu. Słuchajcie, 

powiem wam, że oni byli zupełnie bez szans, nie mieli pojęcia, 

że  przy danej konstrukcji psychicznej i  uwarunkowaniach ze-

wnętrznych od  samego początku zmierzali ku  przepaści. Byli 

dobrzy, zakochani, w  jakimś sensie nawet naiwni, cieszyli  się 

drobnostkami. Zło tego nie  lubi, miało argumenty i  czekało 

na najlepszy moment. Znacie pewnie takie kadry z wojennych 

filmów, gdy wojska wrogiego obozu zbliżają się do zastawionej 

pułapki. Ukryci żołnierze czekają i kiedy jest już odpowiednio bli-

sko, aby wykluczyć możliwość ucieczki następuje rzeź.

No  właśnie, fala tsunami zbliża  się w  ciszy, trzęsienia ziemi 

również nic nie  zapowiada, jednak.. i  tu  zawieszę na  chwilę 

odpowiedź na zadane pytanie, ale pozwólcie, że użyję jeszcze 

jednej, tym razem bardziej stosownej metafory, tak samo nie-

wyszukanej, ale  przynajmniej trafniejszej. Otóż, budując dom 

należy zacząć od  solidnych fundamentów, to  wiedzą prawie 

wszystkie dzieci, inaczej cokolwiek na nich zbudujemy może się 

zawalić.

Pęknięcie
Przenieśmy się do bardziej namacalnej rzeczywistości i użyj-

my dialogu. Znajdujemy się teraz w ich nowym domu w sypial-

ni. Jest rok 2015, córka ma obecnie siedem lat.

- Nie powinniśmy się martwić, ja widzę same plusy tej sytu-

acji – mówi do niej leżąc na łóżku i wyczekując jej nagiego ciała, 

które one pieczołowicie obdarza kremami.

To  bardzo zachęcające co  mówisz – odpowiada siedząc 

do niego bokiem na brzegu materaca, ponętnie rozchyla uda, 

odchyla nieco głowę i uśmiecha się. On czuje ten gest w środ-

ku brzucha, wyczekują tylko aż wchłoną się kremy, lubi jej cia-

ło kiedy na  skórze zostaje tylko ich zapach. Ale  w  jej geście 

jest coś jeszcze, coś melancholijnego, w  błyszczących oczach, 

w  bezmiarze zaufania dostrzega jej lęk przed utratą wolności. 

Wolności, w której to ona dyktuje życiu warunki. Dobrze zna ten 

gasnący blask, pamięta go jak nikł kiedy godziła się na pierwsze 

dziecko. „Boże byliśmy tacy młodzi” myśli sobie, zaraz jednak po-

prawia się w myślach „nadal jesteśmy młodzi”. Czuje się winny 

więc znów snuje wizje jak dobra czeka ich przyszłość, wie też jak, 
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przynajmniej na tę noc, pozbawić ją wątpliwości, przygotować 

słowem, zanim zrobi to w rozkoszy. Przypomina więc jak kocha-

li się w czasie pierwszej ciąży, jakim potężnym afrodyzjakiem był 

jej wzbierający brzuch, obfitość piersi. Od tych wspomnień jej 

pośladki na prześcieradle stają się napięte. Spotykają się pośrod-

ku łóżka, oddają się pożądaniu, zdecydowani jak dzikie zwierzę-

ta. Czeka ich wspaniała, upojna noc, obudzą się obolali i wciąż 

nienasyceni.

Scena druga, to samo miejsce, półtora roku później. Między 

jednym a drugim zdarzeniem na linii życia, w tajemnicy przemi-

jalności i porządku praprzyczyn, narosło bolące napięcie.

- To  nie  najlepszy pomysł – powiedział przyglądając jej  się 

uważnie, niepokoiła go jej determinacja, wiedział, że  nigdy 

nie powie jej prawdy. Jego uwaga, że ona tak naprawdę wca-

le nie  chce kolejnego dziecka, tylko chce w  to  dziecko uciec, 

mogłaby ją zamknąć na cztery spusty. Świadomość, że zna jej 

słabości, skutecznie oddali ją od niego. Wtrącił szybko:

Przecież taki mieliśmy plan, teraz firma, trzecie dziecko w tym 

momencie może zniszczyć twoje plany, a te uważam, są świetne.

Rozumiem, tylko że.. mielibyśmy dobre świadczenia i..

Oczywiście kochanie, ale włożyłaś już tyle starań, szkoda tego. 

Początki zawsze są trudne..

/…/

Jan Misiek „Szkic”, kolaż

Wiesław Jezierewski, „Panorama Straszyna”, fotografia
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Agnieszka Ciesielska, bez tytułu Jan Misiek „Ciocia Greta”

Joanna Kleinzeller „Błogosławiona normalność”

kolaż
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Mój świat 
Konkurs artystyczny Stowarzyszenia Twórców  
„Przystanek Sztuka” 

Jury w składzie – Romana Karmasz, Marek Mackiewicz, Andrzej Tuźnik – przyznało następujące nagrody:

W kategorii malarstwo: I – Katarzyna Dardzyńska-Lis „Fascynacja”, II – Marianna Włóka „Pojednanie”, III – Maria Szymańska „Wieczór 

z bluesem”, wyróżnienia: Janina Słowik „Mój bezpieczny świat”, Barbara Chudyba „Lot” i Maria Chmiel „Mój świat”.

W  kategorii fotografia: I  – Wiesław Jezierewski „Rumianki”, II – Wiesław Jezierewski „Ptasi Raj”, wyróżnienie: Bianca Kaszuba 

„Szwajcaria”.

W kategorii ceramika, rzemiosło artystyczne: I – Aleksandra Grodzicka „Podwodny świat”, II – Renata Jelińska „Tylko serce prawdzi-

wy ma kolor”, III – Barbara Chudyba „Rabarbar”, wyróżnienie: Aleksandra Anderman „Morskie tematy”.

Aleksandra Grodzicka „Podwodny świat”, 
ceramika

Katarzyna Lis „Fascynacja”, olej na płótnie

Wiesław Jezierewski „Moja łąka i biedronka”, fotografia

sztuka / konkurs

w  S t r a s z y n i e
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Wiesław Jezierewski „Jezioro Karaś”, fotografia

Marianna Włóka „Pojednanie”, olej na płótnie

Maria Chmiel „Mój zaczarowany świat książek”,  
olej na płótnie

Maria Szymańska „Wieczór z bluesem”, olej na płótnie 
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Renata Jelińska „Słonie”. Talerz – ceramika

Barbara Chudyba „Lot”, olej Janina Słowik „Mój bezpieczny świat”, akwarela

Barbara Chudyba „Damy z porcelany”. Waza – ceramika
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malarstwo

Agnieszka Michalczyk „Piwonie”, olej na płótnie

Aleksandra Anderman „Morskie klimaty”, rzemiosło artystyczne Wernisaż pokonkursowy w „Mediatece”, w Straszynie. 
Fot. Wiesław Jezierewski

Ilona Roszak „Synek”, olej na płótnie Danuta Kraszewska „Portret mężczyzny nad morzem”, 
sucha pastela
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fotografia

Grzegorz Antoni Cwaliński 

Barwne sękacze 
Szkło w fotografii cz.1

W dobie PRL w Polsce znajdowało się ponad 20 hut szkła. Część z nich, produkowała dmuchane wazony, popu-
larne w  latach 50  i  60. Do  niektórych z  nich należały różnokolorowe sękacze, ręcznie formowane, dzięki czemu 
nie sposób znaleźć dwóch identycznych o takim samych kształcie i kompozycji barwnej. Popularne szkło na imie-
ninowego goździka, stało się hitem babcinych meblościanek i komód. 

Powstałe za pomocą hutniczej piszczeli, siły płuc, wysokiej temperatury oraz szkła barwionego w masie, zachwycają kolek-

cjonerów. Jednym z najważniejszych cech sękacza jest magia niepowtarzalności. Największe zbiory tych wazonów znajdują się 

na terenie powiatu gdańskiego i liczą kilkaset egzemplarzy. 
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poezja

Andrzej Sikorski
dróżnik

Pan Szymkowiak. (z ul. Kochanowskiego) z twarzą na południe napina
szlabany przed domkiem z oknami na trzy strony świata
od zachodu za ścianą ma tor do cukrowni

kiedy pędzi żelazo zatrzymuje straż pogotowie milicję nawet miasto za torami
(także jak założyli elektryczne barierki dla pieszych)

przez kilka minut rosną mu ramiona i kręci do góry ciężkie biało-czerwone z przewieszonym
rowerem
(wujek Marian zdążył na świniobicie)

z cyklu pruszczańskiego

Gabriela Szubstarska
ulica

wygląda jak wąwóz
strome ściany
między którymi hula wiatr
a przecież wiatr nie może być 
niczyim domem
ludzie pozamykali okna
na progu posadzili niechęć
która zaciekle broni 
dostępu do drzwi
kiedy pojął że zło 
potrafi zrozumieć tylko ten kto je czyni
opuściły go ścigające jaskółki słowa
mija grudzień 
za grudniem
w jego kalendarzu wiosna nie istnieje

Hanna Glok-Lejk 
Nikt lepiej niż Johnny Cash nie zaśpiewał 
„God’s gonna cut you down”

Mówił, że dla słońca warto spacerować po linie,
może dlatego, że na końcu drogi wciąż była ona,
nawet jeśli w ramionach innego mężczyzny.

Przez wiele lat nie nauczył się chodzić do tyłu.
Zresztą po co? Zostawił w tle spalone trawy,
ból odmieniany przez przypadki i osoby.

Teraz wie, że prędzej czy później
każdego dotknie blask, z którego rodzą się poranki,
zaniesie go wyrzuconym na pobocze życia.
Songi o wolności echem odbiją się od krat.

Przejdzie z nią wschody i zachody słońca
do miejsca, gdzie wszystko się kończy i zaczyna.

Tadeusz Karmazyn
Świat się chwieje? Być może.

Cztery złote na dworzec.
K.I. Gałczyński, 

z „Uwertury dorożkarskiej”

Szare spotkanie
Dzisiaj tuż za werandą spotkałem wiewiórkę
szara jak mgła spoczywająca blisko ziemi
przez kilka sekund bez ruchu
z nagłym zwrotem zabiera swoje spojrzenia
zdziwienia może żalu tęsknoty za mną
zaprasza

przecież byłeś za siedmioma górami
lasami daleko za oceanem w kraju
moich rudych sióstr i braci
nie marudź weź się w garść

chodź nauczę cię ślizgać po gałęziach

nie mogę latać po drzewach jak ty
skakać wysoko aż na ich czubek
nie mogę nawet wdrapać się
na górę moich marzeń powiedz
jak dałaś sobie radę
ze skargami Nieba wołam

szara jak hiszpański mech skacze
biegnie szybciej niż moje myśli o niej
puszysty ogon wachluje
już jest tam na szczycie starego dębu

patrzy
na świat z wysoka
co chwieje się w prawo lewo
naokoło

ja
biorę się w garść odnajduję swój
wachlarz równowagi

14 października 2021, Gainesville, FL
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malarstwo

Alicja Kazanowska „Maki”, olej Iwona Deptuch-Dymowska, akwarela

Dorota Ignatowicz-Wiśniewska, bez tytułu, olej
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Filip Fedak, portret, technika mieszanaMagdalena Tuźnik „Gdynia. Wieczór w marinie”, olej na płótnie

Daniel Kufel z cyklu „Żuławskie ogrody”, „Trutnowy”,  
olej na płótnie

Urszula Cwalińska, portret, akryl
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grafika / rysunek

Henryka Lisiecka „Mierzeszyn. Wyjście z kościoła”, rysunek Jolanta Wolska „Smętowo 3”, linoryt

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

Wojciech Jung



24     kwiecień – czerwiec 2022

fotografia

Michał Babiński „Iluzja” Jolanta Lassak-Szymerska „Czerwony żuraw”

Krzysztof Jakubowski „Żuławy” Bogdan Groth „Radunica”
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poezja

Magdalena Kuśmirek
Marcjanna rzuca rękawiczkę

obiecała napisać wiersz
co pójdzie w pięty im wszystkim
nieogolonym i prześmierdłym
ale zaraz potem pomyślała
dość! poezja nie jest dla wojny
nie dla pieprzenia od krawędzi
po krawędź ciągnięcia noża i flaków z olejem
nie dla czołgania się brukiem i spania
przy skrzynce piwa na worku cebuli

dość obrusów ściągniętych ze stołów
gdzie matki podają karpiom własną pierś
a podrostki wbijają pod łuskę ostry nóż przekleństw
gdzie jesteś a częściej cię nie ma
albowiem dojeżdżasz traktem krajowym
w rodzinne strony bez celu i chęci
pozostając na dłuższym popasie

poezja niech płynie czystym nurtem
przelewa przez serce i mózg do trzewi
niech spływa lawą wzdłuż ud
po wgłębienie na kostce
a potem piecze skwierczy
wypala pieczęcie

poezja niech wniesie chłód marmuru
miękkość piasku na plaży w ustce
niech znamię odciska na dowolnej
części ciała najbardziej zaś
na zagłębieniach snów
za uchem gdzie znać zapach piżma
i strużkę potu kochanka

Marcjanna nie kłania się w pas wojaczkom
nie wie kto zacz i dobrze jej pod kloszem
ze sprzączkami trzewików
w rozmiarach dla pensjonarek
każdy wojaczek to wie i przygasza
światło kaganka co by za dużo
nie przemycać na wojnę

a nuż się dowiedzą że bez nich
świat jest pogorzeliskiem
bez muz i panien głupich
bez leciwych mateczek
małych maryjek
pójdzie im w pięty

Małgorzata Borzeszkowska
Pan K. i mgła

Pan K. wydaje się być 
zafascynowany angielską mgłą 
lubi 
gdy rozbiela barwy rozmywa 
krawędzie wymazuje 
domy 
w Sussex wyrastają z szarości 
nasyconej mżawką 

znikają okiennice 
nie trzaśnie furtka 
dźwięk i kolory stają się jednym 
ławki płyną 
ku wierzchołkom drzew 

pan K. uważa że angielski humor kiełkuje we mgle – 
w końcu tylko ironia pozwala oswoić ręce 
bez ramion 
tańczące na obłokach głowy i kalosze 
kroczące dziarsko wzdłuż kamiennych ogrodzeń 

czasami jednak pana K. dopada wyspiarski spleen 

dorysowuje wtedy brakujące elementy tła 
koślawo nieco niedokładnie 
z brakiem dbałości 
o polityczną poprawność 

jakże anglikańsko grzeczna 
wieża kościoła 
pęcznieje w oczach 
rozrasta się w cebulowy kształt 
domy łypią jednym podlaskim oknem 
podbitym malwami 

z korzeni ostrokrzewu wyrasta jarzębina czy inna 
dzięcielina biała 
płoty na kolanach wędrują z Sussex do Supraśla 

pan K. lepi z mgły i pamięci collage 
– takie ni to ni owo- 
i wykleja nim ściany 
wieczornego czuwania 
przy dżinie 
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grafika

Maria Wojnicka

UNIWERSUM 
Projekt złożony jest z  28  obrazów o  wymiarach 60x64  cm. Celem projektu jest analiza obrazów zaczerpniętych z  natury 

wszechobecnej oraz prowokacja do jej obserwacji.

Natura przygotowała człowieka do życia we wspólnocie ze  światem otaczającym. Obdarzyła ten świat bogactwem form, 

kształtów, wzorów, dźwięków, oraz zjawisk widzialnych i niewidzialnych. Natura stworzyła świat barw zmiennych w strefach 

czasowych i geograficznych. To bogactwo wydaje się niepowtarzalne, niedoścignione i bardzo zmienne. Budzi zachwyt i roz-

czarowanie. Powstał język „stworzenia” widoczny w  otaczającym nas świecie. To  nie  język bogów, lecz natury. Wystarczy  się 

tylko przyjrzeć i zrozumieć. Jakże wielkie jest to bogactwo jak szybko się replikuje, odnawia i oczyszcza. To wszystko dzieje się 

na naszych oczach, każdego dnia, choć w różnych uwarunkowaniach. Śnieg, deszcz, wiatr, ogień. Ziemia, woda, powietrze, sfera. 

Wystarczy zwolnić biegu by móc widzieć i obserwować, aż przyjdzie czas na asymilację. To bogactwo jest udziałem wszystkiego, 

roślin, zwierząt, ludzi, form stałych, architektury, planet, układu słonecznego, galaktyki. Niektórzy nazywają to „Świętą Geometrią”, 

czyli kluczem do zrozumienia Wszechświata, czyli Uniwersum 2021.

Odczytują też reguły złotego podziału, kodu zapisanego w konstrukcjach budowie brył platońskich, złotego prostokąta, zło-

tego trójkąta, pentagramu, złotej spirali, ciągów Fibonacciego, fraktali, itp. Wystarczy tylko obserwować świat w jego własnej 

odsłonie. Wszystko to stanowi wiedzę o świecie, która może człowiekowi służyć lub gnić w jego zachłanności. Jakaż potęga 

mieści się w tej wspólnocie natury i człowieka. Wszystko zależy od nas ludzi, od naszych zdolności tworzenia i zrozumienia. 

Podstawą jest równowaga wszystkich form w uniwersum.

Jest rok 2021- czas szczególny, bo pandemiczny z Sars – covid 19. Czy w tym świecie mieszkańcy globu mają dostęp do wszyst-

kich zdobyczy naukowych, a zwłaszcza osiągnięć medycznych, które są dorobkiem całej ludzkości? Rodzi się pytanie czy ten 

dorobek jest reglamentowany lub obracany przeciw człowiekowi?

Te obserwacje będą tematem nowego projektu „UNIWERSUM 2021”.
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Elżbieta Kruglik
fatamorgana

duszny pył wypełnił płuca
usta świata spękane
brakiem przestrzeni
brakiem snu
i wizji jutra
jakiegokolwiek

rosa szkli się na skorupie
betonowego ducha
odchodzisz w góry
by tam czcić świątki
z dzieciństwa

zasypiam już na zawsze
by w szarości
poprzestać na tym
co jest

11.06.2019

Małgorzata Mikos
tęcza nad miastem

maszerują przez miasta i wsie
zostawiając ogień i trupy 
kryć się! żołnierze! - ktoś krzyczy
na drogę wychodzi zapłakana Olena z kwiatem w uniesionej ręce
pobawmy się w dom - szepcze
przez chwilę nie strzelają

Roman Ciesielski
cień marsa

Janinie Żelechowskiej
muzyka szalone zatacza kręgi
to dźwięki mojżeszowego fletu
stawiają w osłupienie jego lud

zaczyna się taniec obłędny lot nóg
konwulsje ciała wyznaczają szerokość
kręgów temperatura wzrasta
do wybuchu wezuwiusza

a mojżesz zbiera węże do kosza
pełnego zapachu miodowego kraju
wszyscy ruszają dalej
przewodnik nie zawiódł
jeszcze raz oszukał obłoki dobrocią

gdy umierał na progu spełnienia
skąd miał wiedzieć
że to cień marsa zasłania słońce

Zbigniew Ignacy  
Brzostowski

Na marginesie referatu dr Marleny P.
Pani Marleno – profesor Miziołek postawił pytanie –
- Jakież dziś Europy może być porwanie?
Co sztuki plastyczne wniosą do tematu?
Cóż rozbudzonemu objawi się światu?
Tu gwar rozmów się podniósł, zaś Pani Marlena
dać odpowiedź zechciała – To prolegomena
tylko do rozważań! Trudno teraz dowieść
jakie będą losy i jaka opowieść,
znaczenie, konteksty i senne koszmary
tej tak beztrosko bawiącej się pary.
- Tak, tak! I nowe media to nowe wyzwanie!
A rozum załkał – przecież wszystko jak było zostanie.

Europa na byku to mitu początek,
ale jeśli dalej rozgrzebie się wątek,
wskroś eufemizmów zatrute konopie
jak nie patrzeć – zawsze byk na Europie.

A to jeszcze nie koniec tej śmiałej perswazji,
odwrócą się role i zwierz będzie z Azji.
Spłonionej Europie radość skrasi lica
gdy rogiem ją przeorze, co w kształt półksiężyca
i oświeconej błyśnie zachwycona mina
gdy pomiędzy rogami dojrzy pysk Putina.
Tak się będzie certolić, że aż się zakrztusi,
a byk ją tymczasem do ziemi przydusi,
kopytem trzaśnie po łbie, złośliwie zaryczy,
spenetruje per rectum i niech sobie krzyczy
Europa Stara, gdy jej będzie wstyd,
że znów zapomniała jak skończy się mit.

Pani Marleno – wszak Owidiusz w Tomi napatrzył się osób
co żyły i żyć będą na azyjski sposób,
a z Metamorfoz płynie ta dzisiaj nauka,
że znajdzie guza, kto wytrwale szuka.

Wracając z uporem do pytań stawianych od rana:
Na sztuki jeszcze Europa może być porwana.
Sztuki zaś plastyczne nic już wnieść nie mogą
bo z dawna zdziadziałe i swój gryzą ogon.
Świat? Świat jak zwykle będzie zaskoczony faktem,
że głupia Europa ante et post raptem.

100 zjazd Polskiego Towarzystwa 
Filologicznego, Warszawa-Bielany, 2004

Zbigniew Trzebiatowski
***

z dwu brzegów
wyszli sobie naprzeciw
most aż dudni

ci z wierszem tamci z modlitwą
ci z pieśnią tamci z piosenką

słońce wschodzi
słońce zachodzi

poezja
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proza

Stach Szulist

Kuba zjawia się punktualnie 
/fragment/

Kuba zjawia się punktualnie. Wyraźnie podkręcony na su-
per przeżycia. Po wejściu do mojego pokoju opychamy się 
pizzą i popijamy jogurtem. Owocowym. Naturalny staje mi 
w gardle. Kubie też. Czekamy, aż zjawi się Kryśka.

– Ciekawy jestem – nieoczekiwanie zaczyna Kuba 
– co u niej?

– Pewnie sprawdza te nasze wypociny, jak to nazywa.
– Ja o Lilce.
– Wszystko w najlepszym porządku.
– Acha. - Po chwili, gdy czuję pulsowanie w skroniach. - 

Mówiłeś, no wiesz, że ci zwisa i powiewa.
– Ale to było rano.
– Co się przez ten czas zmieniło?
– Chyba ją, kurwa, kocham.
– To weź się zdecyduj.
– Sam już nie  wiem. - Kończymy żarcie. - Włącz jakąś 

muzę.
– A jak przyjdzie przed czasem?
– To wyłączymy.
– Dzwonek musimy słyszeć.
– Dziadek chyba jej otworzy?
– No...nie wiem.
Po  zastanowieniu włączam płytę My Bloody Valenti-

ne. Delektuję się. Kuba patrzy na  mnie jak na  wariata. 
W końcu…..

– Co to, kurde, jest?
– Super muza – oświadczam i jestem prawie w siódmym 

niebie.
– Weź to gówno wyłącz!
– Nie podoba ci się?
– Chujnia!
– Cały alternatywny świat tego pożąda – mówię z eks-

cytacją i staram się zarazić Kubę zachwytem we mnie przy 
każdorazowym słuchaniu krążka się rodzącym.

Nie udaje się.
– To rzęchot jakiś jest! - Pomstuje. Wręcz się denerwuje. 

Wyłączam płytę.
– Coś dla ucha włącz.
– Gówno.

– Sam jesteś gówno.
– Nie mam na myśli gówna jako gówna, kapujesz, tylko 

Gówno jako kapelę? Czarne rodeo, jarzysz?
Włączam Gówno, ale  Kuba jest coraz bardziej 

rozdrażniony:
– To jest naprawdę gówno.
– Masz rację, to jest Gówno.
– Kompletnie cię pogrzało.
– To nie wiem, czego ty chcesz?
– Tego, co normalni ludzie.
– Gazobeton jesteś.
– Dzban.
– Co dzban?
– Dzban, tak się mówi. Wszyscy tak....
– Ja jestem sobą, a nie jakieś tam „wszyscy”.
– Popierdoleniec jesteś i tyle.
Przewraca w płytach.
– Wszystko twoje?
– Tak jakby.
– Co to znaczy?
– Stary kupuje, ja kolekcjonuję. Jak przesłucha, to  mu 

zabieram.
– Nie pieni się?
– Nie pamięta.
– Ja bym pamiętał.
– Może nie chce pamiętać. W końcu wszystko pod jed-

nym dachem. Ostatecznie, jak odejdzie z  tego świata, 
to i tak wszystko będzie moje.

Kuba w międzyczasie znajduje jakiś wybór – greatest hits 
– zasłuchanych przeze mnie w  dzieciństwie, jak miałem 
może z dychę na karku, Boney M. i wrzuca do komputera. 
Słucha. Delektuje się jak – wyobraźnia pracuje z prędkością 
uciekającego przed myśliwym dzika – najprawdopodob-
niej moja babcia w  czasach młodości, lub Tylko Rodzic 
w erze pieluch, albo trochę później. Kuba próbuje się wy-
ginać. Przez moment bierze mnie jako partnerkę do tańca. 
Przytula. Jest jak łamaga. Nigdy nie nadał by się do tańca 
z  gwiazdami, czy czegoś równie beznadziejnego. Koło 
piątej wszystko wyłączamy. Trwamy w  oczekiwaniu. 
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Dokładnie o siedemnastej przed dom podjeżdża fura pani 
profesor. Zaraz potem wychodzi z niej ona – zdezoriento-
wana niczym rasowa nauczycielka. Nie dziwię się, pierwszy 
raz w tym rejonie. Sprawdza na kartce adres. Trafiła. Zado-
wolona z siebie. Widać po minie. Gdy dzwoni, jestem już 
przy drzwiach i otwieram.

– Zapraszam – staram się być najgrzeczniejszy w klasie.
Kuba ma przykazane nie wystawiać nosa z pokoju.
– Zastałam dziadka?
– Oczywiście.
– Uprzedziłeś o moim przybyciu?
– Nie.
– Dlaczego?
– Wolałem, żeby wszystko było spontanicznie, bez 

ustawiania.
– Nie  wiem – kręci z  niemocy głową, choć wiem, 

że wszystko to udawanie– co ci chodzi po tej głowie?
Jednocześnie wkracza do  mieszkania. Zwyczajnie – jak 

to  kobieta – myszkuje wzrokiem po  wszystkich zaka-
markach. Zauważam, bo  mama ma tak samo, jak tylko 
do  kogoś wchodzi. Ojciec nawet nie  zauważa do  kogo 
i po co wszedł, a ona nawet nowe sztućce, tapetę, firany 
i  inne drobiazgi spostrzega, każdą niedoróbkę wytknie 
po wszystkim. Dziadek siedzi – jak zwykle – przed telewi-
zorem. Podprowadzam panią profesor przed jego oblicze. 
Przedstawiam. Ledwie wstaje i wita się. Nie potrafi się zde-
cydować – we mnie wzrokiem szukając ratunku – cmoknąć 
kobietę w dłoń, czy też nie? Od zawsze krytykują z ojcem 
polityków całujących kobiety po  rękach w  telewizjach. 
Ojciec nawet obleśnością to nazywa. Chwilę jej wymuska-
ną rękę – rączkę, jeśli idzie o wielkość - trzyma w swojej, 
szorstkiej i zgrabiałej, ogląda, jakby podziwiał dzieło sztuki 
podrasowane przez kosmetyczkę z przyszkolnego salonu 
kosmetycznego, gdzie mieści się studio paznokcia, a gdy 
pani profesor chce już swoją uwolnić, dziadek nie  pusz-
cza, jakby w kleszcze wziął. Stwarza to wyraźnie niezręczną 
sytuację.

– Dziadek! - Muszę nań huknąć i  w  mig puszcza dłoń 
pani profesor, z pomalowanymi na fioletowo paznokciami, 
zapewne ten kolor go tak zaintrygował.

Kobieta czuje się niekomfortowo, co widać. Modlę się cały 
czas, by Kubie nie strzeliło coś do łba i nie zapragnął ujaw-
nić  się tym swoim charakterystycznym, prawie pijackim 
rechotem. Ale – myślę zaraz – chyba potrafi dotrzymywać 
umów? Pani profesor od razu przystępuje do przedstawia-
nia się, określania swej roli w szkole no  i w ciągłości mo-
jego procesu edukacyjnego i  wychowawczego. Nawija 
i mam pewność, że dziadek zupełnie niczego nie chwyta 

z  tego pseudonaukowego języka. Pani profesor słynie 
z  hiperpoprawności językowej, na  każdym kroku każde-
go w tym względzie poucza. Najgorzej, gdy usłyszy jakieś 
przekleństwo – wulgaryzm! - na  holu, podczas pełnienia 
dyżuru. Wtedy następuje tak zwana mała apokalipsa. Liczę, 
że  w  rozmowie z  dziadkiem też coś na  miarę apokalipsy 
mentalnej w świecie pani profesor się dokona.

– To może ja już sobie pójdę? - Proponuję nieśmiało.
Pani profesor przytakuje głową. Dziadek patrzy na mnie 

z  miną – RATUNKU! Nic z  tego, męcz  się dziadku w  imię 
wyższych celów. Tylko...jakich? Zaczynam mieć wyrzu-
ty, że  dla zabawy rzucam staruszka na  pastwę tej baby. 
Ale  nich tam, konkluduję zmierzając do  swego pokoju, 
do  Kuby, niech  się dzieje, co  chce. Jemu może być źle. 
I zaczyna się. Siedzimy z Kubą przy drzwiach. Lekko uchy-
lonych. W lustrzanym odbiciu mamy jak na dłoni dziadka 
wraz z  siedzącą naprzeciwko panią Krystyną. Gadka  się 
nie klei. Dziadek patrzy na nią jak na kosmitkę. Ona, nie wi-
dać, bo  siedzi plecami do  nas, w  każdym razie jak kłoda, 
nieruchoma. Wreszcie chrząka.

– Zaraz wyjedzie z  tymi swoimi... - zaczyna Kuba 
nie kończąc.

Wiem jednak, co ma na myśli.
– Pan, jak zostałam poinformowana, jest takim niefor-

malnym opiekunem Karolka?– Zaczyna nieśmiało, gło-
sikiem cienkim i milusim jak u myszki. Takiej, co to nawet 
serka świeżego nie tknie, by innej myszce nie przysporzyć 
uczucia niesytości. Koszmarek.

– Noooooooo – staruszek nie potrafi się rozwinąć. Marzę, 
by wreszcie to zrobił.

Tymczasem pani profesor wciąż w natarciu.
– Nie  wiem, czy wnuk mówił, ale  zauważam w  jego 

zachowaniu....
Dziadek tym razem przerywa.
– Ja też.
– To  się znakomicie składa, bo  właśnie w  tej sprawie 

przybywam.
Przez moment mam ochotę wyskoczyć z  pokoju – 

w każdym razie z siebie – i porządnie dziadka zrąbać. Po co, 
kurde, wcinasz  się babie w  słowo, jak jeszcze nie  wiesz, 
co chciała powiedzieć? Opanowuję się.

– Zapraszam. - Odpowiedź dziadka zaskakuje Kryśkę.
– Dziękuję. Bardzo pan miły. – Umie, cwaniara, podkadzić 

starcowi mówiącemu jak dżentelmen. Mimo, że ten starzec 
najmniejszej orientacji nie ma w tym, że akurat zachowu-
je się w danym momencie jak dżentelmen.

– A  pani to  może z  opieki? - Zaczyna dziadek z  innej 
beczki.
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– Już mówiłam, ze szkoły.
– Ja też chodziłem.
– Ja właśnie w tej sprawie.
– Ale już nie chodzę – wyjaśnia ostatecznie dziadek.
– Ja właśnie w  tej sprawie – ponownie pani profesor. 

Mniemam, że to początek myśli, którą zamierza rozwinąć, 
lecz mam obawy – i  nadzieję zarazem – że  dziadek jej 
na to nie pozwoli.

– To dobrze, bo żadnej podwyżki nie dają – tonem skargi 
kontynuuje dziadek.

– Nie rozumiem?
– Zabrali wszystko.
– To nie macie państwo środków do życia? - Pani profe-

sor gotowa złapać za portfel i kasą rzucić.
– Zaraz mu powie – szeptem do Kuby – że ma tylko kartę 

kredytową.
– Rozumiem – podejmuje z  rosnącym niepokojem na-

uczycielka – że teraz też pan nie ma pieniędzy?
– Nie mam.
– Chętnie bym panu dała, ale mam tylko kartę.
– Ja też mam kartkę – odpowiada dziadek.
Dwa różne światy nadają, wyciągam wniosek naprędce. 

Ciekaw jestem, jak długo pani profesor będzie dawała się 
robić w bambuko?

– Wolałabym, abyśmy porozmawiali o problemach wnu-
ka – uparcie drąży nauczycielka.

– Też bym chciał – potwierdza dziadek.
Kobieta nabiera werwy.
– Widzi pan, on ma jakieś kłopoty. Prowokuje różne dziw-

ne zachowania, jakby to delikatnie ująć, nie urażając niczy-
ich uczuć...

– Pogrzało ją? - Nie wytrzymuje Kuba.
– Zamknij się – szeptem teatralnym go uciszam.
– ...powodując – kontynuuje Kryśka – że zaczyna wcho-

dzić na drogę kolizji ze statutem szkolnym.
Mina dziadka w tym momencie bezcenna. Kompletnie 

zawirowany. Najwyraźniej nie  ma pojęcia, kto przed nim 
siedzi i o czym mówi. Cały już jest wołaniem o ratunek. Żal 
mi się go robi.

– Niby broi?
– Tak... jakby. - Potwierdza pani profesor.
– To zaraz mu wleję. - Od razu zaczyna wołać, zdejmując 

jednocześnie pas ze spodni. – Mieciu!
– Ja nie mogę, ale jaja – ekscytuje się Kuba.
– Gorzej.
– Czemu?
– Dziadek woła mojego starego.

– Ja pierdolę! - Wyrywa się Kubie i mam wrażenie, że pani 
profesor coś się tu przestaje zgadzać. Z wyraźną podejrzli-
wością rozgląda  się po  mieszkaniu. Zaraz jednak uspaka-
jam się i wnoszę, że tylko bada mój status materialny. Wiem 
coś o tym. Matka Sandry też jest nauczycielką i dziewczyna 
czasami zdradza co nieco z kulisów tych pedagogicznych 
bredni o konieczności sprawdzania przez belfrów, czy dzie-
ciarnia ma właściwe warunki do uczenia się.

– Mietek! - Dziadek tymczasem się rozwija.
– Chyba Karol? - Poprawia nauczycielka.
– Znam swojego nicponia! - Upiera się dziadek.
– Czy pan na pewno zamierza.....?
Najpewniej chce spytać – chciała, już za późno, dziadek 

wchodzi na obroty – czy z pewnością wie, o kim rozmawia-
li? Dziadek biega po pokojach, wymachuje paskiem:

– Tak dupę stłukę, że przez tydzień, ścierwo jeden, na niej 
nie usiądziesz! Więcej lania niż żarcia powinien dostać. Taki 
wstyd! Taki wstyd! Żeby pani nauczycielka do domu się fa-
tygowała, bo w szkole z gnojem rady nie dają! Ale to matki 
wina! Szlaja się tylko po sklepie, po kościołach, gzi nie wie-
dzieć z kim, nawet proboszczowi nie przepuści, to i synek 
na psy schodzi.

Panikuję. Jestem bliski wyskoczenia z  pokoju, by po-
wstrzymać dziadka.

– Czy na pewno rozmawiamy o tej samej osobie? - Pani 
profesor wspina się na wyższe piętro stanowczości.

Dziadek zatrzymuje się.
– Obiecuje, że jak gnoja dorwę, to tak mu skórę wygar-

buję, że jutro na kolanach panią przeprosi!
Pani profesor kompletnie zbaraniała. Jest raz blada jak 

ściana, to znów jak ćwikła czerwona – czerwona jak cegła, 
parafrazuję w  myślach, z  panicznego lęku, kultowy song 
po  mózgowych lochach  się przesuwa - może nawet na-
wiać gotowa. Jednak wytrzymuje. Dziadek w  międzycza-
sie wciąga pasek do szlufek spodni, zapina się, sapie, siada 
i z pełną powagą wpatruje się w nauczycielkę.

– Ja już chyba pójdę – nieśmiało oznajmia zdesperowa-
na kobieta.

– Może kawy?
– Może innym razem.
– Wolałbym, żeby innego razu nie było.
– Przepraszam.
– Taki gnój. Taki gnój!
Dziadek znowu  się nastraja, a  to  niczego dobrego 

nie wróży dla nauczycielki. Może i dla mnie, więc tym bar-
dziej sram ogniem.

– Proszę się uspokoić.
– Uspokoić?
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– Tak. Będziemy nad.... - jest w kropce -....chłopcem tak 
pracować, by się poprawił. Wspólnie jakoś, znaczy szkoła, 
go wyprostujemy.

– Mówię – dziadek jest stanowczy. - Więcej lania niż 
żarcia.

– Wolałabym jednak powstrzymać się od przemocy.
– Od czego? - Dziadek może nie rozumieć słowa.
Z tego co wiem, nie tylko ze wspomnień Tylko Rodzica 

czynionych po kielichu, ale i od babci, to kiedyś normą było 
tłuczenie dzieci za wykroczenia. Krzywo na  starego spoj-
rzałeś – wpieprz, napyskowałeś nauczycielce – wpieprz, 
skrzywdziłeś słowem lub czynem brata – wpieprz, posze-
dłeś na wagary...... - wpierdol! Najbardziej zastanawia mnie, 
że dzieciaki wtedy takie głupie były – potulne jak barany 
– że nie szły na skargę do rzecznika, albo na policję.

– Tam by ci tylko poprawili – Wyjaśnił dziadek moje wąt-
pliwości, gdy raz wszedłem z nim w spór na ten temat. - 
A poza tym, nie było policji, tylko milicja obywatelska, taka 
prawie stalinowska, przekupna. Zaś o jakimś tam rzeczniku 
to  nikt pojęcia nie  miał. Był tylko rzecznik rządu. Zawsze 
nieudany, bo liżydupa.

Zupełnie niczego z  dziadkowej opowieści pojąć mi  się 
nie  udało. Natomiast Bajzla nie  miałem ochoty pytać, 
bo  jakby  się rozwinął, to  jeszcze bym w  jakimś karcerze 
wylądował. W  sumie pan dyrektor niczym nie  różni się, 
w moim odczuciu, od ludzi z tamtej epoki? Jeśli, rzecz ja-
sna, wierzyć dziadkowi.

Spór pani profesor z dziadkiem w kwestii przemocy trwa 
w najlepsze. Sama sobie winna. Po co użyła, myślę sobie, 
przy starcu tego obcego mu słowa?

– Przemoc rodzi przemoc – wciąż przekonuje dziadka.
– Niby jak?
– Jak pan pobije....chłopca, to  chłopiec stanie  się 

agresywny.
– Niby jak?
– Nie wiem, jak to panu wytłumaczyć.
– Zwyczajnie.
– Powiem wobec tego wprost. Jak pan będzie bił jego, 

to on może oddać.
– Ojcu?!
Dziadkowi taka opcja w  głowie  się nie  mieści. Z  kolei 

pani profesor w głowie się nie mieści, że jej punkt widze-
nia nie mieści  się w głowie dziadka. Masło maślane, koło 
zamknięte.

– Takie mogą być konsekwencje. Przemoc rodzi przemoc.
– Chyba bym zabił!
Wiem, że dziadek oświadcza z wiarą, a pani nauczycielka 

wpada w panikę.

– Niechże się pan uspokoi.
– Jestem spokojny.
– Ale....
– Ja tylko mówię.
– Jednak...
– Jeszcze nic nie robię.
– Ale...
– Jak zrobi, to wtedy też zrobię!
Tego pani profesor było za wiele. Najwyraźniej doszła 

do przekonania, że z dziadkiem jest coś nie tak, albo.....
– Karolku – słyszę.
– Ja pierdolę – szepcze Kuba.
– Cicho. Muszę ruszyć dupę.
Toteż ruszam na dół. Pani profesor ani uśmiechnięta, ani 

sponiewierana, taka jakaś nijaka, kompletnie zagubiona.
– Już jestem – oznajmiam z najszczerszym uśmiechem, 

jaki udało mi się przywdziać jako maskę.
– Chyba będę szła.
– Odprowadzę panią.
– Nie trzeba.
Potem w  korytarzu, tuż przed wyjściem, wciąż 

zakłopotana:
– Jutro chyba będziemy musieli poważniej porozmawiać.
– O czym?
– Poważnie – podkreśla z naciskiem.
– Mam się bać?
– Niekoniecznie.
– Bo mówi pani takim dziwnym tonem?
– Myślę, że jesteś inteligentnym chłopcem i dobrze sobie 

to wszystko przemyślisz.
Wychodzi. Ani do widzenia, ani – za przeproszeniem – 

pocałuj mnie w dupę. To się nazywa kultura z górnej półki.
– Takie są najgorsze – komentuje Kuba, gdy mu o tym 

napomykam. - Nas to  by taka flądra zajeździła, ale  sama 
to słoma z butów, kurwa jej mać pierdolona.

Gdy tylko samochód pani profesor rusza, przed bramę 
zajeżdża wóz ojca. Sztywnieję. Jasna cholera, marzę go-
rączkowo, w tempie startu rakiet z kosmodromu, żeby tyl-
ko nie wpadło jej do głowy zatrzymać się, zainteresować 
osobą przyjeżdżającego i – NIE DAJ BOŻE – zamienić kilka 
słów prawdy! Na szczęście – CO ZA ULGA! - pani Krysia mu-
siała tak bardzo przeżyć rozmowę z dziadkiem, że o bożym 
świecie zapomniała. Jednak gdy Tylko Rodzic przekracza 
próg domu, dziadek natychmiast rusza do niego z lawiną 
informacji. W pierwszym momencie obawiam się, że wy-
ciągnie pas i  zacznie Miecia – Tylko Rodzica – okładać, 
ale nie.



34     kwiecień – czerwiec 2022

– Napad był. – Oznajmia zamiast odpowiedzi na ojcow-
skie - „cześć tato”.

– Jaki napad? - Staruszek zdaje się nie zważać na słowa 
dziadka, bierze pilota i włącza telewizor, kanał z wiadomo-
ściami, to jakaś mania, to ciągłe bycie na bieżąco z serwi-
sem informacyjnym z kraju i ze świata.

– Bandycki.
– Tato, przestań.
– O ciebie pytali.
– Kto?
– Jakaś tajemnicza kobieta.
– Ładna chociaż?
– Stara.
– Tato, zmęczony jestem. Idź oglądać telewizję.
Mam ochotę wyjść – choć Kuba mnie powstrzymuje – 

i wyjaśnić ojcu całe zajście. Póki co, czekam w jakim kierun-
ku rozwinie się dziadkowa bajka.

– Niczego nie ukradła, ale kawy nie chciała.
– Brałeś tabletki?
– Mieciu mi dał.
– Chyba Karol?
– Jaki Karol?
– Twój wnuk, tato.
– Jego chcieli zabić.
– Tato! Daj mi spokój!
– Obiecałem, że go spiorę na kwaśne jabłko.
Tylko Rodzic rozgląda się po domu. Wreszcie...
– Karol!
Zbiegam.
– Był tu ktoś?

Już mam otwierać usta, wymyślam gorączkowo jakieś 
kłamstwo, MAM, gdy.....

– Chachacha, ale cię nabrałem! - Niespodziewanie wy-
dziera się dziadek.

Balon strachu pęka, powietrze ze  mnie uchodzi. Co  za 
ulga. Odprowadzam Kubę i  resztę dnia spędzam w upra-
gnionym poczuciu świętego spokoju. Jednakże co pewien 
czas łapię się na tym, że nie myślę o tym, czego się uczę, 
czy słucham, tylko o ostatnich słowach odchodzącej Kryśki. 
Jak nic, myślę za każdym razem, niczego dobrego nie wró-
ży to  mojemu pojawieniu  się w  szkole. Z  kolei dziadek 
bynajmniej nie okazał się w tej sytuacji głupkiem takim, ja-
kiego zagrał. Gdy tylko ojciec zamknął się w swoim pokoju, 
zjawił się u mnie z żądaniem.

– Dwie dychy się należą – zajęczał rozkazująco.
– Dziadek, porypałko?
– Żadne porypało, tylko wyskakuj z kasiory.
Patrzę jak na wariata. Wiary nie dając temu, co płynie zza 

pogruchotanej przez czas zagrody dziadkowych zębów.
– Nie mam. - I uważam sprawę za zamkniętą.
– W takim razie idę do Miecia.
– Po co? – Prawdę powiedzieć. 
Postawił mnie w sytuacji bez wyjścia. Odpalam dwie dy-

chy. Kiedy staruszek opuszcza moje księstwo, znowu mam 
wrażenie, że  jest tym przytępionym dziadziusiem z  mo-
mentu rozmowy z panią profesor.

/…/

Stach Szulist „Ćwiczenia akrobatyczne”, wyd. NOVAE RES, 
Gdynia 2022

Wojciech Jung, fotografia
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malarstwo

Łukasz Jaruga „Królowa Marzeń 
Niespełnionych”, olej na płótnie

Martyna Kloskowska „Zachariel”, malarstwo cyfrowe

Teresa Piotrowska „Spotkanie”, akryl
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malarstwo

Eliza Piechnik, pastela

Krystyna Papakul „Wieczór”, akryl na płótnie
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Działo się w Gminnej  
Bibliotece Publicznej w Pszczółkach 

Ostatnie miesiące to czas bardzo intensywny, wypełniony wieloma wydarzeniami o charakterze edukacyjnym, kulturalnym 
i rozrywkowym, które skierowane były do różnych grup odbiorców – przede wszystkim dzieci, młodzieży i seniorów. 

Na  szczególną uwagę zasługuje festyn zorganizowany z  okazji Dnia Dziecka. Otworzył go fantastyczny pokaz iluzji, który 
zachwycił całą widownię. Po pokazie odbyły się zabawy z animatorem - puszczanie baniek, modelowanie balonowych zwierza-
ków, tworzenie konstrukcji z rurek bamp i wiele innych. Jak co roku, odwiedziła nas Ochotnicza Straż Pożarna z Pszczółek.

W bibliotece organizowanych jest wiele warsztatów o różnorodnej tematyce. We współpracy z lokalnym Stowarzyszeniem 
Edukacyjnym „Pszczółka” zrealizowane zostały warsztaty „Hotele dla zapylaczy, czyli ekomajsterkowanie”. Dzieci wraz z rodzicami 
wykonały kilkanaście hotelików dla owadów pożytecznych, które umieszczone zostały na tarasie biblioteki. Z okazji Dnia Mamy 
odbyły się warsztaty „Zrób kwiatka dla mamy”, podczas których dzieci mogły zasadzić kwiatka dla mamy w słoiczku oraz przygo-
tować własnoręcznie kartkę z życzeniami.

Gminna Biblioteka Publiczna wspiera także starszych mieszkańców Pszczółek. Zorganizowana została wizyta seniorów z „Koła 
Pozytywnie Zakręconych 50+” w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pruszczu Gd. Dyrektor Joanna Przybyś i wicedy-
rektor Anna Krawycińska w interesujący sposób przedstawiły historię i ciekawostki dotyczące zabytkowego budynku biblioteki. 
Nikt nie spodziewał się, że opowieści o tym budynku będą okraszone szczyptą grozy i będą nawiązywały do duchów! Po zwie-
dzaniu pięknych wnętrz książnicy przyszedł czas na spokojne rozmowy przy kawie i słodkim poczęstunku.

W murach naszej biblioteki odbywają się koncerty. Ostatnim z nich był koncert muzyki w wykonaniu części orkiestry skrzypco-
wej z Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Tczewie. Dzieci wraz z opiekunami zaprezentowały utwory muzyczne na skrzyp-
cach oraz na  trąbce z akompaniamentem fortepianu. W  repertuarze znalazła  się przede wszystkim muzyka filmowa - Piraci 
z Karaibów, Shrek czy Gwiezdne Wojny.

Biblioteka bierze czynny udział w wielu akcjach organizowanych na szeroką skalę. W tym roku włączyła się do obchodów Eu-
ropejskiej Nocy Muzeów oraz wzięła udział w festynie rekreacyjno-edukacyjnym „Ku zdrowiu”, który odbył się na terenie Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Pruszczu Gd.

Zapraszamy do odwiedzin naszej strony na Facebooku i śledzenia naszych wydarzeń.
Fotografie z Archiwum GBP Pszczółki.

Hoteliki dla owadów Seniorzy z wizytą w PiMBP w Pruszczu Gd.

Koncert skrzypcowy
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Kazimierz Babiński

Mój nieopisany Fellini 

1 Fellini, Scenariusze, wybór i wstęp M. Kornatowska, przekład M. Śląska, Warszawa 1982, s. 6.
2 */ Pisownia zgodna z tytułem oryginalnym, w którym nie ma cyfr: „Otto e mezzo”.  

Opinie o filmie „Osiem i pół” pochodzą ze strony: https://en.m.wikipedia.org/wiki/8½ (dostęp: 22 grudnia 2020 roku). 
3 Chandler, Ja, Fellini, przeł. Hanna Igalson-Tygielska, Warszawa 1996, ss. 177-178.

Pisać lub mówić o twórczości Federica Felliniego, jednej z naj-

większych indywidualności kina, kreatora i  wizjonera, oto jest 

wyzwanie.

Wielki Mag zaprasza nieustająco do  swojego świata snów 

i iluzji, do wędrówki po ogrodzie zaprojektowanym w stylu an-

gielskim – miejsca pełnego niespodzianek, splątanych gąszczy, 

barwnej flory, rozlicznych, pełnych tajemnic zakątków i  rozwi-

dlających się ścieżek, które otwierają kolejne możliwości inter-

pretacji jego dzieła.

Skąd i dlaczego „barwnej”, skoro prawie połowa jego filmów 

jest czarno-biała? Fellini w połowie lat 60. XX wieku rozstał się 

definitywnie z monochromatyczną taśmą filmową, lecz powsta-

łe do  tego czasu dzieła wywołują zjawisko synestezji budząc 

skojarzenia kolorystyczne niczym „Andriej Rublow” Andrieja Tar-

kowskiego, „Rękopis znaleziony w  Saragossie” Wojciecha Hasa 

lub kubistyczno-surrealistyczna „Guernica” Pabla Picassa. Złudze-

nie jest niezwykle intensywne. Nie sposób nie poddać się mu 

i nie przedkładać kontekstu wizualnego nad znaczeniowy.

Widać to wyraźnie po nielicznej, słabej jakościowo, bo o du-

żym stopniu ogólności, pełnej redundancji i  schematyzmu 

literaturze przedmiotu, która nie przybliża nas do poznania i zro-

zumienia istoty jego twórczości. Ta, pomimo zabiegów i różnych 

strategii badawczych stawia opór i pozostaje poza zasięgiem ni-

czym tytułowy zamek z niedokończonej powieści Franza Kafki. 

Wydaje się być wiedzą tajemną strzeżoną zazdrośnie przez du-

cha twórcy, co dobrze oddaje tytuł jednej z poświęconych mu 

rozpraw: „Kłopot z Fellinim” pióra Grzegorza Królikiewicza.

Krytyczną analizę odzierającą dzieło z  kolejnych warst zna-

czeniowych w  poszukiwaniu archetypów, symboli, wpływów, 

zapożyczeń i  odniesień do  różnych -izmów i  -logii, a  także 

niespójności i  niekonsekwencji, sięgania do  mitów, zastępuje 

refleksja nad pięknem i formą. Ale estetyka, to podejrzana dzie-

dzina nauki, budząca nieufność, bo należąca do sfery indywidu-

alnych przeżyć i doznań, zmienna historycznie, więc nie wolna 

od  relatywizmu i  stopnia świadomości badacza.  Fellini zrobił 

dla filmu – powiada włoski krytyk Aldo Tassone – to  co  Brueghel 

dla malarstwa a  Vivaldi dla muzyki. Kuglarz z  Rimini  (miejsce 

urodzenia Felliniego – K.B.)  uświadomił wszem wobec istotność 

zasady, iż film jest z natury swej sztuką obrazu. «On myśli wizual-

nie» – pisze amerykański krytyk Roger Ortmayer.1

Nie mogę oprzeć się wrażeniu, że nad dziełem i  jego twór-

cą unosi  się duch gombrowiczowskiego profesora Bladaczki: 

„Dlaczego Fellini wzbudza w nas zachwyt i miłość? Dlatego, pa-

nowie, że  Fellini wielkim reżyserem był.” To  interesujące i  tyleż 

zdumiewające, gdyż Fellini wyraźnie wskazał jeden z tropów po-

znawczych i  interpretacyjnych, być może najważniejszy, i pod-

rzucił badaczom klucz umożliwiający wejście do stworzonego 

przezeń świata przedstawionego

Podczas pracy nad „Osiem i pół”2 (1962/3) poznał Ernsta Bern-

harda, psychoanalityka, wybitnego znawcę koncepcji psychoana-

lizy Carla G. Junga i okultystę, z którym się zaprzyjaźnił. Za jego 

poradą zaczął notować sny i rojenia, które – jak wyznał po latach 

– stały się kluczem do wielu moich filmów. Jung sprawił, że zacząłem 

bardziej ufać snom niż rzeczywistości. […] Odkrycie Junga […] po-

zwoliło mi lepiej zrozumieć to, co  robię, niczego w  moim myśleniu 

nie zmieniając. […] W „Osiem i pół” wyraźnie widać moją fascynację 

psychoterapią, podobnie jak w „Gulietcie i duchach”3 (1965 – K.B.).

Ale  nie  tylko te są zwierciadłami i  kolażami jego snów. 

Oniryczną strukturę i takąż logikę narracji oraz nagromadzenie 

Federico Fellini (domena publiczna)

film
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groteskowych, karykaturalnych postaci na tle barokowego nad-

miaru „przeskalowanych” rekwizytów i zagadkowej architektury 

w tle mają też „Satyricon” (1969), „Rzym” (1972), „Casanova” (1976) 

i „Miasto kobiet” (1980). W  wielu sekwencjach można znaleźć 

odwołania do  historii, tradycji i  etosu surrealizmu oraz realiza-

cję części jego postulatów, a  także nadanie nowych znaczeń 

symbolom pojawiających  się w  sennych wizjach; w „Mieście 

snów” Snàporaz (Marcello Mastroiani) podróżujący pociągiem 

po  wyjeździe z  tunelu4 trafia niczym Alicja z  powieści Lewisa 

Carrolla lub Józef z „Sanatorium pod Klepsydrą” Brunona Schul-

za do przestrzeni będącej zaprzeczeniem znanego nam świata, 

jego logiki i geometrii, do miejsca rodzącego poczucie absur-

du i negację jego istnienia. W jednej z pierwszych scen „Osiem 

i pół”, autobiograficznej opowieści o kryzysie twórczym, bohater 

– reżyser Guido Anselmi (M. Mastroiani) unosi  się nad ziemią, 

lecz nie jak ptak, a latawiec. Do nóg ma przywiązana linę i szyb-

ko zostaję ściągnięty na ziemię (metafora zależności, zniewole-

nia?), zaś w końcowej – zestawione w szereg stoły tworzą rodzaj 

tunelu lub korytarza czasoprzestrzennego (ten motyw poja-

wia  się także w „Sanatorium pod Klepsydrą”), którym zamierza 

uciec od świata i … przenosi się do innego wymiaru stając się 

dzieckiem. Znowu jest chroniony, wolny, beztroski i nic nie musi. 

Nie wiadomo, czy to halucynacje, czy już pogranicze marzenia 

sennego, a może sen lub projekcja podświadomości … Alberto 

Moravia dostrzegł w tej scenie lęk przed życiem, a więc wyzwa-

niami i odpowiedzialnością, i chęć powrotu do łona matki.

Surrealizm Felliniego jest subtelny, z przymrużeniem oka, nie-

pozbawiony akcentów komediowych, pełen dystansu i autoironii, 

nadający nowych znaczeń uniwersalnym, czytelnym symbo-

lom i jako taki – daleki od deformacji, okrucieństwa i złowrogich 

„snów” niektórych przedstawicieli kierunku, czego egzemplifika-

cją może być m.in. ludzkie oko rozcinane brzytwą w „Psie anda-

luzyjskim” (1928) Luisa Buñuela. André Breton, autor „Manifestu 

surrealizmu”, odnosząc się na jego stronach do malarstwa pisze, 

że „uczucie, emocja kierująca malarzem, treść, zawartość dzieła 

jest ważniejsza od wartości czysto malarskich”. A czymże jest film, 

jeśli nie strukturą zbudowaną z dziesiątek lub setek tysięcy obra-

zów? Felliniemu zależało i na  jednym i na drugim. Równoważył 

je. W fenomenalnie skomponowane obrazy wpisywał to, „co się 

snuje bez wiedzy człowieka w głębi jego ducha”.

Psychoanaliza mogłaby być narzędziem badawczym pomoc-

nym w  poznaniu i  wyjaśnieniu wielu zagadkowych i  na  swój 

sposób niepokojących scen. Zdaniem filmoznawcy Wiesława 

4 znaczenie np. w: Hanns Kurth, Leksykon symboli marzeń sennych, przeł. Irena Światłowska, Warszawa 1995, s. 295; tamże: „latać”, „lecieć”, s.159.
5 Godzic, Film i psychoanaliza: problem widza, s. 5, http://otworzksiazke.pl/ images/ksiazki/film_i_psychoanaliza (dostęp: 22 grudnia 2020 roku).
6 m.in: TSPDT, The 1,000 Greatest Films, poz. poz.: 6, 29, 65, 71, 210, 534, 543, 747, 890 i 894, http://www.theyshootpictures.com/gf1000_

all1000films_table.php (dostęp: 25 grudnia 2020 roku); 1001 filmów, które musisz zobaczyć, wyd. zaktualizowane, redaktor prow.: Steven 
Jay Schneider, Poznań 2011, ss. 297, 336, 372, 410 i 574.

Godzica  paradoks polega na  tym, że  refleksja psychoanalityczna 

w Polsce  […] toruje sobie drogę z wielkimi trudnościami […] Psy-

choanaliza, wyszydzana i  odsądzana od  czci, atakowana przez 

marksistów i  katolików jest na  ogół rozumiana powierzchownie 

i płytko. […] Być może z tego powodu psychoanaliza filmu – naj-

bardziej ekspansywny kierunek filmoznawstwa światowego ostat-

nich kilkunastu lat – w  Polsce praktycznie nie  istnieje. Przy czym 

nie chodzi jedynie o niewielką ilość publikacji, lecz raczej o brak za-

interesowania, maskujący często nieumiejętnie skrywaną wrogość, 

a także brak sprzyjającej atmosfery wokół psychoanalizy5.

Fakt, jej miejsce zajęły obszerne wywiady, biografizm, fo-

toksiążki, mity, wspomnienia krewnych, znajomych, aktorów, 

statystów, sąsiadów, konfabulacje osób, które otarły się o twórcę 

w  foyer kina festiwalowego, powiększające  się grono „przyja-

ciół”; coś jest na rzeczy w twierdzeniu, że im więcej wyróżnień, 

nominacji i prestiżowych nagród (otrzymał specjalnego Oscara 

za całokształ działalności artystycznej), tym większą uwagę po-

święca się osobie twórcy, który staje się „classico subito”, celebry-

tą, legendą za życia (o nim wiemy prawie wszystko), zaś dzieło 

– zamkniętym rozdziałem, o którym wiemy niewiele lub nic.

Od urodzin Felliniego minęło 100 lat, a od śmierci – 27. W pra-

sie branżowej, w  telewizjach i  na  uczelniach rocznice przeszły 

de facto bez echa. Czy to  oznacza, że  jego twórczość została 

już skatalogowana, przeniesiona do lamusa i zapomniana? Po-

zostawiona przezeń filmografia, której mogłyby pozazdrościć 

pokolenia wykładowców i  absolwentów uczelni filmowych, 

podważająca potrzebę ich istnienia (był genialnym samoukiem 

i intuicjonistą), to około 40 filmów, z których 23 wyreżyserował 

samodzielnie. W pozostałych był autorem scenariuszy i sceno-

pisów, grał niewielkie role, asystował znakomitym reżyserom, 

m.in. Roberto Rosseliniemu, Alberto Lattuadzie i Pietro Germie-

mu oraz współreżyserował z A. Lattuadą „Światła rampy” (1950); 

ten film jest ową „połówką” w tytule „Osiem i pół”.

Nie mam wątpliwości, że prawie połowa oparła się upływo-

wi czasu, o czym świadczą różnego rodzaju rankingi w  rodza-

ju „100  najlepszych filmów świata”, „1001  filmów, które musisz 

zobaczyć”, czy „filmy wszechczasów”, sporządzane co  pewien 

czas przez redakcje prestiżowych wydawnictw i  periodyków 

flmowych w rodzaju „Screen”, „Cahiers du cinema”, „Empire”, czy 

„Sight & Sound”, historyków kina, recenzentów i krytyków oraz 

reżyserów, w których, pomimo pojawiania się co roku się wielu 

znakomitych obrazów, dzieła Felliniego od lat utrzymują się nie-

zmiennie na wysokich pozycjach, a nawet awansują6. Nie tylko 
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te nagrodzone Oscarami w kategorii dla najlepszego filmu za-

granicznego, jak „La Strada” (1954), „Noce Cabirii” (1957), „Osiem 

i pół” (także Grand Prix na III na Moskiewskim Międzynarodowym 

Festiwalu Filmowym w roku 1963) i „Amarcord” (1972), ale i we-

neckim Srebrnym Lwem – „Wałkonie” (1953) oraz canneńską Zło-

tą Palmą – „Słodkie życie” (1960). Rankingi, wykazy, przewodniki, 

antologie i listy, to rodzaj pamięci zewnętrznej, wspomagającej 

wiedzę, gdzie nazwisko reżysera, tytuł i  rok premiery filmu są 

tylko denotatem tego, co się za tym kryje. Zatem nie zastąpią 

filmów, gdyż są pozbawione doświadczeń, asocjacji, abstrakcji 

i różnych kontekstów, także tych, w których je osadzono i dane 

było nam je obejrzeć. Kto dzisiaj na ich podstawie jest w stanie 

przypomnieć sobie choćby jedną scenę z biograficznego, peł-

nego ciepła i  życzliwości „Amarcordu”, z  fantasmagorycznego 

„Osiem i  pół”, czy z  feerycznego, niezwykłego „Rzymu” (1972)? 

Chyba tylko ostatni prawdziwi kinofile i historycy sztuki filmowej.

Fellini i tak ma więcej szczęścia do pamięci zbiorowej niż np. 

Michelangelo Antonioni, Ingmar Bergman czy François  Truf-

faut, gdyż jest kojarzony, co paradoksalne, aż z dwoma filmami 

– skończonymi arcydziełami i  kamieniami milowymi w historii 

sztuki filmowej: „Słodkim życiem” i „Osiem i pół”. To bez wątpienia 

precedens i  fenomen, zdumiewające zjawisko psychologiczne 

i socjologiczne godzące sztukę wysoką z popularną, wymaga-

jących krytyków – z  szeregowymi widzami o  potocznej świa-

domości, którzy w pewien sposób, może podświadomie, może 

nieświadomie, posiedli je i uznali za swoje.

Pozostanę przy „Osiem i pół”, bo od niego zaczęła się fascyna-

cja reżysera surrealizmem. Po wejściu na ekrany (14 lutego 1963) 

film zszokował świat. Dosłownie. Poza branżowymi periodykami 

niebywałe zainteresowanie zdarzeniem wywołała codzienna 

prasa publikująca recenzje, omówienia, opinie, eseje, felietony 

i  opisy powstawania filmu. Jednakże najważniejsze były głosy 

krytyków i  twórców związanych zawodowo z  kinem, w  tym 

m.in. reżysera Francoisa Truffauta i  wspomnianego już pisarza 

A. Moravii. Dzieło wysławiano, zaś reżysera nazwano „geniu-

szem o  magicznym dotyku i  wspaniałym stylu”. Truffaut uznał 

film za „kompletny, prosty, piękny, uczciwy, jak ten, który chce 

zrobić Guido”, zaś Moravia skupił się na bohaterze i jego „obsesji 

na punkcie erotyzmu” określając go „sadystą, masochistą, auto-

kratą, cudzołożnikiem, klaunem, kłamcą i oszustem”, przy czym 

za najlepsze epizody w  dotychczasowej twórczości Felliniego 

uznał obraz dzieciństwa bohatera i  jego spotkanie z  kobie-

tą na plaży w Rimini. Recenzent „Corriere della Sera” zauważył, 

że „piękno filmu tkwi w jego «pomieszaniu» – mieszaninie błędu 

i prawdy, rzeczywistości i marzeń, wartości stylistycznych i ludz-

kich oraz w  całkowitej harmonii między językiem filmowym 

Felliniego i chaotyczną wyobraźnią Guido. Nie da się odróżnić 

Felliniego od  jego fabularnego reżysera”. Raymond Borde, kry-

tyk związany z A. Bretonem i surrealistami zauważył, że film „ma 

znaczenie, wielkość i  techniczne mistrzostwo «Obywatela Ka-

ne`a» Orsona Wellesa […], ponieważ łączy wszystkie odkrycia 

kina eksperymentalnego i  je przewyższa”. Co  ciekawe, Roman 

Polański również przywołał film Wellesa w tym konteście. Warto 

przypomnieć, że jego „Nóż w wodzie” był konkurentem „Osiem 

i  pół” do  Oscara. Polański w  rozmowie z  Charlotte Chandler 

wspomniał, że  w  roku 1963  przyjechał na  festiwal do  Cannes, 

by zobaczyć jak najwięcej filmów i nawiązać kontakt z produ-

centami: – W tamtych czasach byłem przekonany, że najlepszym 

filmem, jaki kiedykolwiek powstał, jest „Obywatel Kane”, ale  kiedy 

zobaczyłem wyświetlane poza konkursem „Osiem i pół”, przeżyłem 

wstrząs. Zrozumiałem, że mam do czynienia z arcydziełem. Zawsze 

chciałem coś takiego zobaczyć na  ekranie. […] Mój własny film 

Scena z filmu „Słodkie życie”, 1960
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„Nóż w wodzie” dostał nominację do Oscara w kategorii filmów za-

granicznych i  zostałem zaproszony do  Kaliforni.  […]  Wiedziałem, 

że z nim („Osiem i pół” – K.B.) nie mam szans, ale i tak byłem za-

dowolony. […] Podczas rozdawania nagród siedziałem obok Felli-

niego i Gulietty (Masina, żona Felliniego, aktorka – K.B.). […] Kiedy 

ogłoszono werdykt, Fellini ruszył w stronę sceny […]. Byłem na swój 

sposób zawiedziony, mimo że  spodziewałem  się takiego obrotu 

rzeczy.  […]  Mój film był jednym z  czterech, które do  końca rywa-

lizowały z  jednym z  największych arcydzieł światowego kina … 

Po  wszystkim Felini oświadczył lekkim tonem, że  właściwie było 

mu obojętne, czy wygra, czy przegra. Nic nie powiedziałem, ale wi-

działem jego twarz w chwili, kiedy ogłaszano nazwisko zwycięzcy 

i doskonale wiedziałem, co czuje. Może sobie mówić, co chce, ale ja 

siedziałem obok i swoje wiem.7

Te wypowiedzi, wybrane z  wielu im podobnych, łączy brak 

jakiegokolwiek odniesienia do marzeń sennych bohatera, prze-

skoków świadomości, urojeń, halucynacji i nielinearnej, poszar-

panej narracji, nad którymi ledwie prześlignął  się recenzent 

„Corriere della Sera” pisząc o “chaotycznej wyobraźni Guido”, zaś 

korespondent “Neues Deutschland” (Niemiecka Republika De-

mokratyczna) nie  krył rozczarowania po  przyznaniu obrazowi 

Grand Prix w Moskwie (1963); skrytykował decyzję jury z pozy-

cji klasowej zarzucając Felliniemu dryf na “fali nowoczesnego 

7 Chandler, op. cit., ss. 375-377. 
Obraz wyróżniający: Autorstwa Italiamia – http://www.italiamia.com/cinema_fellini.html, Domena publiczna, https://commons.
wikimedia.org/w/index.php?curid=4258688

mieszczańskiego modernizmu” i  wyrażanie  się – jak to  dosyć 

trafnie ujął – “językiem subiektywistyczno-surrealistycznym”, któ-

ry w końcu doprowadzi do “dekadencji sztuki filmowej”.

Podobnie komentowali film krytycy amerykańscy, który trafił 

na  tamtejsze ekrany pod koniec czerwca roku 1963. Jednakże 

pośród powszechnego uznania pojawiło  się kilka głosów dys-

kredytujących go. Były o  tyle słyszalne i  ważne, gdyż należały 

do  autorytetów – opiniotwórczych guru krytyki filmowej: Ju-

dithy Crist, Johna Simona i Pauliny Kael. Najważniejszym z nich 

był głos Kael uznającej film za „katastrofę strukturalną”. Z dzisiej-

szej perspektywy czasowej w kontekście jej opinii o twórczości 

Davida K. Lyncha, którego określiła mianem „pierwszego popu-

larnego surrealisty”, okazał wielką pomyłką i paradoksem: Lynch 

podziwiał i bardzo cenił twórczość Felliniego, czego Kael nie do-

strzegła lub nie chciała dostrzec.

Gdańsk, listopad/grudzień 2020.

Scena z filmu „Amarcord”, 1973



42     kwiecień – czerwiec 2022

poezja

Jan Stanisław Smalewski
Cisza

Cisza to dla mnie zawsze miejsce święte.
Coś, co w ziemię wrasta fundamentem, 
co się w powietrze wbija twardo drzewem,
podczas upału osłania mnie cieniem.

To ust trwanie w ciągłej gotowości 
do pocałunku, ale i zazdrości. To oka źrenica,
która w skupieniu się pięknem zachwyca,
ale też gotowa przemknąć błyskawicą.

Jak kot po nocy w świetle latarni umyka ulicą, 
tak ona gotowa zamienić się w burzę,
gdy tylko napięcie stanie się zbyt duże.

Cisza - mówią, że dzwoni, albo że głęboka.
Różne są powody, by dostrzec w obłokach 
kłębiące się myśli co niepostrzeżenie
w cichości ducha spływają na kartek przestrzenie.

Różne są dowody, jak i jej jakości. Ja ciszę czczę
jak świętość. Bo kiedy na mym czole 
ten symbol świętości jawi się skupieniem, 
wiem, to Klio przyszła ze swoim cierpieniem.

Krzysztof Kamil 
Skrzypek 
* * *

niewidzialny szepcę
jeszcze
ckliwa dusza
stroną twoją zawsze
choć nie wiesz
zajęciem skrytymi myślami
samotność chowasz
niekrzywdzącą
niespotkaniem
bez czucia
umieram prywatnie

Patrycja Fedak
* * *

niegasnącą nadzieja
ciepłem serce wypełnia
mimo krętych dróg 
losu...
wstaję i idę dalej...
drogi końca - nie widać...
znów upadam - i błądzę
który to raz z kolei...
nawet nie wiem - nie liczę...
w stronę słońca spoglądam
jak kwiat róży rozkwitam - 
gubię płatki - przekwitam
by móc po raz kolejny 
lata pierwszym promykiem
znów w rozkwicie rozkochać
ludzkie przedziwne życie...

Paweł Karmazyn
Ptaki

Widziałem na niebie dwa samotne ptaki.
Wykrzykiwały jedyną samogłoskę, jaką znają,
samogłoskę miłości.

Jeśli jeden umiera,
drugi trwa, czekając na tego,
co po innej stronie..

Rzeki, w których spałem, nie były tym,
gdzie pragnąłem się zatrzymać.
Potrzebuję kogoś, kto odsłoni prawdę,
kto nie wędruje z sercem jak koczownik.

Chcę położyć się na łące, a obok ona,
z którą mógłbym przespać rzekę.

Już nie dwoje, ale jedno...
Tłum. Hanna Glok-Lejk

Tadeusz Jałoszyński
Kamienny posąg

Stał w głębi parku
Kamienny ponury głaz
Cienie rosnących wokół drzew
Nadały mu swoje rysy
Spadające liście zabrudzone
Ptasimi odchodami tworzyły nastrój
Był jak w azylu
Nieużytecznych istnień
Był już emerytem
O zapomnianym czasie

O! Niefortunny azylu
Nie pielęgnowany, zaniedbany
Straciłeś swoje historyczne rysy
Występowałeś przeciw zapomnieniu
Przeciw naturalnej historii czasu
Plomby z cementu wciśnięte w głaz
Pokryte diamentem z lodu
Świeciły połyskliwie kompromitująco

Ociężały łabędź uroczyście płynął w stawie
Lekceważąc stado krzykliwych kaczorów

Kto dziś patrzy na emeryta?
Zagubiony w cieniu sam siebie ogląda
Tylko łabędź wygina białą szyję
Zdziwiony czemu posąg nie łowi, nie pije
Polarna Jutrzenka porusza się cieniem
Bezradna w gestach próbuje się zbliżyć
Bachus i Pomona tkwią w kamieniu
Tylko we wracających wspomnieniach słyszą
Tłumy wołające sennie o pomoc
W strzępach liści trzepoczących na drzewach
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Dobiesław  
Konieczny
* * *

Wyraźnie zaznaczone miejsca schadzek
i pogrzebów.
Dzikie rzeki wdzierają się
do wypalonych lasów.
Ptaki o wszystkich kolorach śpiewają.
Czuję w sobie potrzebę milczenia.

Spójrz na siebie!
Kto utopił wszystkie gwiazdy?!
Przecież na nowe nas nie stać!
Pocięli i pozaklejali słońce!
Taśma źle przylega...
świt przedrze się o wyznaczonej porze,
światło jest nieuchwytne,
tak jak to, dlaczego wczoraj płakałaś
a dziś śmiejesz się.

W tej potrzebie milczenia nic nie ma,
tam nic nie ma, nie ma nic.
Lubisz to miasto synu?
To opustoszałe miasto ojcze,
tu nie ma nic do lubienia.

Elżbieta  
Laskowska
Piosenka

Idziemy
polnymi drogami 
unosi się kurz
przed nami
otwarte bramy
za nami busz

idziemy
dłońmi złączeni
smaga nas wiatr
za nami
wody błękit
przed nami
życia smak

idziemy młodzi
fantazji
nie przysłania mgła
za nami
zielona brama
przed nami
nowy świat

idziemy
pełni miłości
radość w sercu gra
za nami
ból i troski
przed nami
jasność dnia

Iwona May
Inspiracje: Dziewczyna w czerwonej sukience

Fotografia była tu inspiracją.
I nieważne gdzie to było. 
Przyciągnęły mnie – energia i jednocześnie spokój – bijące z tego zdjęcia.
Uśmiechnięta dziewczyna w czerwonej sukience.
Zwyczajna, jakich wiele. A jednocześnie niezwyczajna.
Właśnie to jedno, jedyne ujęcie… mówi tak wiele… o Jej radości życia, słonecznej naturze.
Dziewczyna w czerwieni kocha słońce.
Słońce jest Jej źródłem energii… daje siłę, rozbudza pomysły na życie i ta codzienność, jej powtarzalność – staje się bardziej znośna.
Dziewczyna w czerwonej sukience, mimo upływu lat, ma wciąż marzenia.
Chciałaby jeszcze, kolejny raz rozpostrzeć skrzydła i polecieć ku światom, które kocha.
Może podróż? Może ciekawa rozmowa? Lampka wina w letni wieczór? 
Dziewczyna w czerwieni siedzi przy filiżance kawy i uśmiecha się. Wciąż tak pięknie, jak przed laty – do swoich myśli, marzeń…

Janina  
Laskowska-Mróz
W szepcie ciszy

W szepcie ciszy
czuję wyraźnie
Twoją obecność
i bliskość serc

Promienny uśmiech
głębokie spojrzenie
upragniony uścisk ramion
wydobyły ukryte pragnienia

Chwila niepewności
Ty i ja
Niespodziewane wyznanie
skradziony pocałunek

W szepcie ciszy
budzi się
dusz i ciał
nieokiełznana namiętność.

Zbigniew  
Trzebiatowski
***

ognie na wzgórzach
tam na obrzeżach miasta
palą nasze śmieci

jest cicho wokół
a jakby się w wieków oddali
nawoływały straże na murach

jutro o poranku
mgły niebo podźwigną
na krępych słupach dymu

stanie się
znowu

Tadeusz Wojewódzki 
„Dziewczyna w czerwonej 

sukience”, akryl
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teatr

Anita Wawryk

KomuKulturka – przebudzenie: 
Patyki, badyle

Głęboką wiosną, po niemal dwóch latach pandemicznego uśpienia KomuKulturka wróciła z prawdziwym teatralnym wy-

zwaniem – spektaklem zbudowanym w  całości na  bazie tekstu botanicznego. Przyszła publiczność - przyniosła wrażliwość 

i wsłuchanie, odświeżyła wiarę, że teatr dzieje się naprawdę tylko w obecności odbiorców. Skutek – wzruszenie zespołu, który 

osiem miesięcy przygotowywał się do tego spotkania, i decyzja: Wracamy do przedstawienia po wakacjach! Nie możemy się już 

doczekać.

O spektaklu

Zrodził się z zauroczenia symbiozą uważności botanika i wrażliwości poety. Gdzie znaleźć? W książce Urszuli Zajączkowskiej 

„Patyki, badyle”. Z czasem słowa obrosły w obrazy, zapachy, kolory, sensy wykraczające poza opis fragmentu kosmosu i przy-

niosły refleksje dotyczące pamięci, czasu, wspólnoty, bliskości, dotyku, ale  też rywalizacji, determinacji, walki o  przetrwanie. 

Współistnienie? Obokistnienie? Świata roślin i ludzi, ambiwalentny stosunek do czasu i trwania stały się podstawą scenicznych 

poszukiwań. Koncepcja spektaklu zakłada przenikanie ruchu, dźwięku, światła, słowa; zagarnianie przestrzeni publiczności, aby 

finał dotyczył każdego i wszystkich. Bohaterami tego spektaklu są rośliny i nierośliny: parczoch hiszpański, czarcikęsik kluka, zara-

za alzacka ewentualnie czeska, głodek mroźny, olejara żelazna, owsica spłaszczona, rzerzuszyca piaskowa, zdrapka burakowata, 

kosmos podwójnie pierzasty, nawarencja sztywna, jaraj bulwiasty, warzywnia wawrzywna …

Bohaterowie rozczulają, zawstydzają, zaskakują, … zmuszają do odnalezienia się wobec nich.

O spektaklu na skróty

Spektakl o roślinach i ludziach; ich naturze i wzajemnych relacjach; świadomości i instynkcie; o trwaniu i przekazywaniu trwa-

nia. O życiu i śmierci. I o tym, że to wszystko nas dotyczy.

W spektaklu – za zgodą autorki i wydawcy – wykorzystano fragmenty książki Urszuli Zajączkowskiej „Patyki, badyle”,  
wyd. MARGINESY, Warszawa 2019
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Scenariusz i reżyseria – Anita Wawryk. Wsparcie choreograficzne – Anna Haracz. Wsparcie scenograficzne – Wioletta Ulatow-

ska, Alina Sosnowska. Projekt kostiumów – Alina Sosnowska. Realizacja światła i dźwięku – Michał Zacharski Art. Opracowanie 

kwestii z offu – Anna i Arkadiusz Szafrańcowie. Projekt graficzny materiałów promocyjnych – Zuzanna Wawryk.

Realizacja sceniczna - grupa teatralna Stowarzyszenia KomuKulturka:

Agata Niemirowicz-Szczytt, Aleksandra Majocha, Alicja Krajewska, Alina Sosnowska, Anna Kwidzińska, Barbara Borkowska, 

Iwona Koralewska, Jolanta Cirocka, Katarzyna Borkowska (gościnnie), Katarzyna Chwiećko, Katarzyna Wujczak, Magdalena Ba-

bicka, Małgorzata Głombiowska, Mariola Wojciechowska, Wioletta Ulatowska.

Fot. Izabela Stefańska
Zadanie finansowane ze środków gminy Kolbudy. 



46     kwiecień – czerwiec 2022

malarstwo

Gagik Parsamjan, olej na płótnie

Gina Wiszniewska „Jar Reknicy”, olej na płótnie
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Andrzej Kruk

Stare fotografie i pocztówki 

Juszkowo. Wiejska ulica z karczmą Th. Stamma. 
Kościół i szkoła. Pasieka B. Lebbe. 1910 r.

Lublewo. Odsłonięcie pomnika ofiar  
I Wojny Światowej. 1921 r. 

Uzdrowisko Kolbudy. Widok ogólny.  
Lata 30. XX w.

historia
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Dariusz Dolatowski

O „kościanym” proboszczu, 
rzeczce Stynie i jeziorze 
Sobowidzkim – legenda 
z Sobowidza1

1 E. Frieböse, Der Würfelpfarrer. Eine Sage von der Danziger Höhe, „Danziger Heimat-Kalender. Ein Volkskalender für den Reichsgau Danzig“ 
1940, s. 71-72 – tłum. własne.

Już przed więcej niż sto lat temu, przekazywali najstarsi miesz-

kańcy wsi swym synom i wnukom, że ich pradziadowie opowia-

dali im o  jeziorze znajdującym  się pośrodku wsi, mrugającym 

od niepamiętnych lat, jak srebrne oko na wysokim niebie.

To jezioro, jak mówią starcy pobłogosławił Bóg, gdyż żyje w nim, 

odkąd się pamięta, wiele wspaniałych ryb. Jeden z nich powiedział, 

że nie zawsze tak było. Jezioro istniało od dawna, ale swego czasu 

jego wody były pochmurne i bez lśniącego błysku wyskakujących 

z  wody ryb.Tylko głuche krakanie wron było słyszalne od  czasu 

do czasu, a wieczorem chóralne kumkanie żab. Nagle wszystko się 

zmieniło jakby za sprawą cudu.

Jezioro Sobowidzkie
Długi czas nad sobowidzkimi polami panował upał, ale w pew-

ne południe nadeszły od  zachodu groźne chmury rosnąc coraz 

wyżej i wyżej, jak mroczne olbrzymy przetaczające się po niebie. 

Niebieskawa błyskawica uderzyła w  ziemię, a  straszliwy grzmot 

sprawił, że  ludzie zadrżeli. Potem deszczowa woda, która spadła 

z  chmur wyrwała  się z  grzmiących potoków i  zalała wszystkie 

pola, jak okiem sięgnąć. Dopiero po wielu, wielu dniach spragnio-

na ziemia wchłonęła wodę, ale o dziwo wśród pól od lasu przez 

łąki wiła  się mała rzeczka wpływająca do  jeziora, które w środku 

wsi od  dawna mrugało swym okiem. Kilku mężczyzn twierdziło, 

Jezioro Sobowidzkie i panorama Sobowidza. Lata 1920-1930. Źródło: Fotopolska.eu

historia
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że ta rzeczka wypływa z jeziora i płynąc dalej wpływa do Jeziora 

Godziszewskiego.

Wielu ludzi z sąsiednich wsi przychodziło codziennie, aby obej-

rzeć ten cud. Dopiero po wielu tygodniach, jak wszyscy obejrzeli 

tę nową rzeczkę stał się drugi jeszcze większy cud. Nie wiadomo 

skąd cała ławica ryb wpłynęła do niej i połyskując srebrzyście po-

płynęła do jeziora Sobowidzkiego.

Wielka była radość mieszkańców wsi, którzy przygotowali węd-

ki i więcierze, i poszli próbować łowić ryby. Było wśród nich kilku 

mistrzów, którzy złowili okazałe ryby usmażone potem na patelni. 

Smakowite zapachy rozprzestrzeniły się na całą wieś. 

Również proboszcz sobowidzki przyjął to  Boże błogosławień-

stwo z szerokim uśmiechem, bo miał zawsze bardzo dobry apetyt, 

i byłby to grzech zaniechania, aby nie spożyć ze smakiem mięk-

kiego rybiego mięsa. Dlatego kazał zgłaszać sobie każdy dobry 

połów i brał od rybaków większą część lepszych ryb.  

Potem z zapałem dbał o to, aby przygotowano z nich smakowity 

posiłek, na który miał dużo miejsca w swej czarnej kamizelce.

Kościół w Sobowidzu
Ponieważ kucharka była zwykle bardzo hojna obchodząc  się 

z  solą tak, jak to  kobiety czasami mają w  zwyczaju, wkrótce 

w  duchownym rozwinęło  się spore pragnienie i  nie  pomagały 

na nie podawane w niemałej ilości chłodzące i musujące krople. 

Kiedy dostateczną ilość soli rozcieńczał z  winem i  ogarniał go 

chłodzący powiew powietrza on lub kilku zaproszonych gospo-

darzy oddawał się w nocy grze w karty. To było rzadkością, gdyż 

zazwyczaj przychodził tylko jeden gospodarz, a proboszcz zamie-

niał karty na gliniany kubek ze skórzanymi kośćmi, aby do brzasku 

oddawać się hazardowi.

Wszyscy mieszkańcy wsi wiedzieli o niecnej pasji swego dusz-

pasterza i z tej przyczyny nazywali go „kościanym“ proboszczem, 

ale nikt nie był na niego zły za to, że całkiem mądry staruszek my-

ślał, że  Bóg dopiero jest prawdziwym Bogiem, gdy ma w  swym 

najbliższym sąsiedztwie diabła.

Zdarzyło  się pewnego razu, że  jednej nocy przed Zielonymi 

Świątkami do proboszcza przyszło trzech gospodarzy i rozsypało 

kości, a szatanowi otworzyło modlitewnik. Następnego dnia rano, 

gdy niewyspany proboszcz wszedł na  ambonę i  długo patrzył 

w  milczeniu na  parafian, aby potem z  całej siły rozbić drewnia-

ną deskę i  drżąc zawołać: „Atu!...Atu!“. Słuchaczom zaparło dech 

w piersiach. Jedni z przerażeniem wpatrywali się w ambonę, inni 

uśmiechali się do siebie niepozornie, ale przebiegle.

Jednak proboszcz wkrótce się opanował i ponownie walnął pię-

ścią w drewno ambony, i kontynuował liturgię z radosną powagą sło-

wami: „Triumfujesz o chrześcijaństwo, gdy chwała jest Twoja!”. Potem 

wygłosił świetne kazanie swym parafianom, a  służąca Styna, która 

zawsze najpiękniej płakała nawet wtedy nie mogła powstrzymać łez. 

Gdy stała nad jeziorem na świeżym powietrzu płakała ze wzruszenia, 

a następnie udała się na wieczorne nabożeństwo do kościoła. Ale za-

nim wyruszyła jej łzy spadły na ziemię, a niektóre z nich do jeziora, 

w którym pływała szczęśliwa mała rybka.

Podczas sprawowania przez proboszcza Wieczerzy Pańskiej 

chciał kaprys losu, że ponownie wydarzyła się dziwna sprawa. Gdy 

podniósł kielich mszalny, zabrzmiał nagle chlupiący a potem cich-

szy dźwięk spowodowany przez kości, które szeleszcząc wysunę-

ły się z rękawa sutanny wraz z talarami. Nikt nie wiedział, jak one 

tam trafiły, a nawet sam proboszcz. Służąca Styna, która ze śmie-

chu nie  potrafiła opanować łez, długo jeszcze po  tym stała nad 

jeziorem ze spuszczoną głową, a jej okrągłe łzy spadały do błysz-

czącej wody.

Tego samego jeszcze dnia z  nieba dał  się słyszeć pogłos 

grzmotu, a potem deszcz zalał niemal całą wieś. Już następnego 

poranka woda spłynęła. Mała strużka popłynęła do Jeziora Sobo-

widzkiego, przecisnęła się w północnym kierunku przez łąki i pola, 

i uszła przez wieś Kłodawę do  rzeki Kłodawy. Chociaż naturalnie 

tę rzeczkę zrobił deszcz, to  mówią ludzie, że  powstała ona z  łez 

służącej i dlatego nazwali ją Styna utożsamiąjąc ją z wcześniej nie-

nazwanym ciekiem wodnym, który przyniósł mieszkańcom ławicę 

ryb, płynącym z Jeziora Godziszewskiego do Sobowidzkiego. Tak 

doszła rzeczka pomiędzy Godziszewem, Sobowidzem i Kłodawą 

do  jednego imienia – Styna. Poza służącą Styną był temu winny 

również „kościany“ proboszcz. Tak opowiada legenda.

Ernst Stümke “Sobbowitz. Evangelische Kirchengemeinde vom 
Guten Hirten in eineinhalb Jahrhunderten 1789-1939”, Danzig 1939
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Dariusz Dolatowski

O cmentarnym duchu 
i diable – legendy 
z Ełganowa1

1 O. Korthals, Chronik des Kreises Dirschau, Bonn 1969, s. 522.
2  A. Semrau, Beiträge zu der Geschichte der Stadt Neumark, Marienwerder 1893, s. 96.

Z Ełganowa wiedzie, obok cmentarza ewangelickiego, droga 

do sąsiedniego Czerniewa. Swego czasu zyskała ona złą sławę, 

gdyż jak twierdzili mieszkańcy była nawiedzona, a żaden czło-

wiek nie odważył się nią przechodzić w godzinie duchów.

Jeśliby już nią przechodził w  tym czasie, to  znienacka poja-

wiał się przed nim duch. Chociaż go nie było widać, to nie po-

zwolił przechodniowi na odejście. Stawał obok niego i odpychał 

go na bok. Potem zostając z tyłu mocno trzymał przerażonego 

przechodnia tak, że nie mógł on ruszyć się z miejsca. 

Ten w lęku znajdował właściwe wyjście, wychodząc na drogę. 

Gdy był już dziesięć kroków od niej, duch stawał w ciszy, i już go 

nie ścigał. Jednak, jeśli ktoś pospacerował, choć trochę, po polu 

nie niepokojony, to wierzył, że jest już bezpieczny i wracał zno-

wu na drogę, ale za chwilę niewidzialny duch znowu rozpoczy-

nał swe swawole. 

Nawet najodważniejszym w takiej sytuacji prze-

chodziły przez plecy ciarki i woleli chodzić na prze-

łaj. Z  tego względu nikt już tamtędy nie  chodzi 

w godzinie duchów i lepiej było wybrać godzinny 

objazd, niż iść tą niesamowitą drogą.

Kolejna droga wiedzie z  Ełganowa do  Posto-

łowa. Między tymi wsiami leżało na  polach wie-

le dużych kamieni, które pod  koniec XIX wieku 

po  części zużyto do  budowy szosy, a  częściowo 

pod fundamenty budynków. Jak podawała miej-

scowa ludność, pochodziły one z  przepełnionej 

torby przelatującego nad drogą diabła, który je po-

gubił na trasie od tego miejsca aż do Gołębiewa2.

Nawiedzany przez ducha cmentarz w Ełganowie.  
Fot. Jan Torbicki

historia
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7. Międzynarodowy Konkurs 
Trąbkowy „Mały Trębacz 
w Trąbkach Wielkich” 
im. prof. Szymona Pawłowskiego.

Po dwuletniej przerwie, kiedy to z powodu pandemii koronawirusa odbyły się konkursy via net, trębaczki i  trębacze znów 

rywalizowali na żywo. W tegorocznym Konkursie wzięło udział 51 osób z 25 szkół. Po raz pierwszy na żywo wystąpiła osoba z za-

granicy, a była nią uczennica Conservatorio Frescobaldi Largo Michelangelo Antonioni z Ferrary we Włoszech - Agata Magnoni. 

Pozostali uczestnicy reprezentowali 11 województw. Rywalizowali oni w trzech grupach wiekowych: w I grupie – osoby urodzo-

ne w 2012 roku i młodsze, w II grupie – osoby urodzone w 2010 i 2011 roku, a w III grupie – osoby urodzone w 2008 i 2009 roku. 

Ich zadaniem było zagranie Hejnału Gminy Trąbki Wielkie oraz programu dowolnego. Przesłuchania konkursowe odbywały się 

w Szkole Podstawowej im. Kunegundy Pawłowskiej w Trąbkach Wielkich. Grę oceniała Komisja Konkursowa w składzie: Joaquín 

Mompó Real z „Manuel Quiroga” Conservatory z Pontevedry w Hiszpanii - przewodniczący członkowie - trębacz solista z Beetho-

ven Orchester Bonn z Niemiec - Grzegorz Leczkowski oraz dr Kamil Kruczkowski z Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki 

w Gdańsku. Komisja stwierdziła wysoki poziom i odpowiednie przygotowanie uczestników do Konkursu. 

GRAND PRIX Konkursu zdobył Ignacy Kapica z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego 

w Gdańsku, którego nauczycielem jest Wojciech Hewelt. Wykonał on, oprócz Hejnału Gminy Trąbki Wielkie, także Prélude et 

Ballade Guillaume Balay’a. W nagrodę otrzymał trąbkę ctr 5280l glt fi rmy „Carol Brass”, statuetkę oraz dyplom i nagrodę specjalną 

Jego Magnifi cencji Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku prof. dra hab. Ryszarda Minkiewicza w po-

staci koncertu z orkiestrą „aMuz”, podczas którego wykona utwór jako solista.

Pierwsze miejsca zdobyli: w grupie I - ex aequo Kalina Stawska z PSM I st. im. M. Michalskiego w Lęborku i Wiktoria Mrówczyń-

ska z OSM I st. im. M. Jasińskiego w Szczecinie, w grupie II - ex aequo Artur Rudnicki z OSM I st. im. prof. M. Zduniak we Wrocławiu 

i Tomasz Sterczała ze SM I st. im. G. Bacewicz we Wrocławiu, a w grupie III- Kajetan Stawski z PSM I st. im. M. Michalskiego w Lę-

borku. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród miało miejsce na Placu Herbowym w Trąbkach Wielkich. 

Konkurs odbył  się pod  patronatami: Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka, Starosty Gdań-

skiego Mariana Cichona, Wójta Gminy Trąbki Wielkie Błażeja Konkola, Jego Magnifi cencji Rektora Akademii Muzycz-

nej im. Stanisława Moniuszki w  Gdańsku prof. dra hab. Ryszarda Minkiewicza oraz Zespołu „Poparzeni Kawą Trzy”.

Organizatorzy Konkursu to: Gmina Trąbki Wielkie, Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich oraz Gminna 

Biblioteka Publiczna w Trąbkach Wielkich.

 Fot. Ryszard Dominowski

Gra, zdobywca Grand Prix, Ignacy Kapica Nagrodę główną wręczają Joaquín Mompó Real – przewodniczący 
jury i Błażej Konkol – wójt gminy Trąbki Wielkie.
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Marek Kozłow

Ród Schlenther 
w Pruszczu – więcej 
o historii Domu 
Wiedemanna i jego 
właścicielach

Na temat Hermanna Wiedemanna, właściciela domu przy ul. Krót-

kiej 6 wiemy już wiele. Wiemy też, że Wiedemann nabył dwór od Ju-

liusa Schlenthera. Pora więc wspomnieć o samym Schlentherze.

Julius Schlenther urodził się w roku 1813, nie wiemy jednak do-

tąd skąd dokładnie pochodził. W  Pruszczu znalazł  się najpóźniej 

w  latach 40-tych XIX w. Był właścicielem gospodarstwa sołeckie-

go, to znaczy w  jego przypadku terenów rolnych i ogrodniczych 

między kanałem Raduni a  Rotmanką. Tereny te sprzedał w  roku 

1853  Theodorowi von Kries, właścicielowi Waćmierza. Transak-

cja ta miała swój wiele szerszy, ciekawszy kontekst. Nabywca 

tego gospodarstwa von Kries, był nikim innym, jak … szwagrem 

Schlenthera, bratem Louise Adele von Kries. I  właśnie związek 

Schlenthera z Louise zdaje się być w  jego biografi i najciekawszy. 

Julius Schlenther nie  pozostawił po  sobie wielu dokumentów. 

Wiadomo, że dorobił się na branży rolniczej. Bycie zasobnym rol-

nikiem (inaczej nie byłoby go stać, ani na gospodarstwo sołeckie, 

ani tez na tak reprezentacyjną posesję, jaką była Krótka 6) stało się 

jednym z warunków, by wżenić się w ród von Kries, który w owym 

czasie należał do  najbardziej wpływowych rodów wiejskich tych 

terenów. Na przestrzeni XIX i I. poł. XX w., von Kries byli właścicie-

lami, rzadziej dzierżawcami 17 majątków rolnych, między innymi 

w pobliskim Będzieszynie. Ojciec rodu, Nathanel von Kries i  jego 

małżonka Josephine dorobili się 11 dzieci, z czego 6 synów i 5 có-

rek. Wszyscy synowie zajmowali się działalnością rolną, a córki wy-

dawane były za „rokujących” właścicieli rolnych. Nie  inaczej było 

w przypadku Schlenthera. Julius Schlenther był także posiadaczem 

gospodarstwa we wschodniej części Pruszcza, gdzie też planował 

stworzyć swoją siedzibę, co udało mu się w  roku 1855. Tak więc 

rodziny Schlenther i von Kries, biorąc pod uwagę łączną wielkość 

należących do nich terenów stały się łącznie największymi posia-

daczami włości pruszczańskich połowy XIX w. Nawet po sprzeda-

ży gospodarstwa ogrodniczego von Kries Antonowi Rathke, sam 

Julius Schlenther pozostawał największym właścicielem ziemskim 

na terenie Pruszcza, do którego w roku 1869 należało 17 łanów.

Ciekawie przedstawia się w tym miejscu kwestia samej transakcji, 

jaką Schletnther zawarł ze swoim szwagrem Theodorem. Theodor 

nabył ją pod przyszłe gospodarstwo ogrodnicze, ale trudno szukać 

przekazów, jakoby sam miał zajmować się ogrodnictwem. Wiemy 

natomiast, że  zaledwie po  kilku latach, zapewne z  niemałym zy-

skiem, odsprzedał gospodarstwo Anthonowi Rathke. Można więc 

przyjąć, że  samemu skupiając się na swoim majątku w Będzieszy-

nie, von Kries zakupił gospodarstwo od swojego szwagra głównie 

w celach spekulacyjnych. 

Sam Julius Schlenther skupił  się na  rozbudowie swojej działal-

ności wokół Kleinhof. W roku 1872 wybudował przejście (przejazd) 

przez przebiegającą równolegle do  granicy swoich włości linię 

kolejową, a  także wytwórnię serów. Wytwórnię tę wydzierżawił 

Ketzlerowi, który wdając się w nieuczciwe kombinacje z odstawą 

mleka do  Gdańska popadł w  kłopoty fi nansowe i  doprowadził 

do upadku wytwórni.

W  roku 1874  Kleinhof przejął syn Juliusa Schlenthera Gu-

staw. Z  początku gospodarzył na  zasadach dzierżawy, a  od  roku 

1886 stał się samodzielnym właścicielem majątku. Julius Schlenther 

zaś zmarł w roku 1889.

Młodszego Schlenthera, w związku z wieloletnim okresem sła-

bych zbiorów, sytuacja fi nansowa i  gospodarcza zmusiła w  roku 

1900  do  odsprzedania majątku na  rzecz Landesbanku. W  roku 

1903 majątek od Landesbank nabył Hermann Koch.

Schlentherowie angażowali się także w życie polityczno-gospo-

darcze Pruszcza. Gustaw Schlenther zasiadał przez lata w  komisji 

obwodowej dla Pruszcza i okolic. 

Nieznane są dotąd losy rodu Schlenther po sprzedaży majątku.

Na tablicy rodowej von Kries, Louise (z domu von Kries) i Julius 
Schlenther znajdują się w pierwszym górnym rzędzie od lewej. 

Źródło: www.von-kries.de
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Pałacyk Kochstedt, wybudowany Hermanna Kocha ok. 1903 r. Stan obecny. Fot. Bogdan Groth

Johann Adam Breysig, Johann Daniel Hinckl „Promenada w Kolbudach”, 1806 rok. Akwatinta kolorowa z kolekcji Andrzeja Kruka
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Stacja uzdatniania  
wody SUW nr 4

Na terenie północno – zachodniej części Pruszcza Gdańskiego, na obszarze górnych tarasów miasta, w rejonie osiedla „Debiut” 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WiK” sp. z o.o. realizuje inwestycję budowy studni głębinowej (K6) i stacji uzdatniania 

wody (SUW nr 4). W rejonie nowego ujęcia wody występują dwa poziomy wodonośne: czwartorzędowy oraz kredowy. Studnia 

K6 ujmuje wodę z kredowej, piaszczystej warstwy wodonośnej. Wykonanie tej głębinowej studni mierzącej 245 m zakończone 

zostało w 2020 roku. Cechuje się ona wysoką wydajnością i dobrą jakością wody. Woda czerpana z tego pokładu charaktery-

zuje się naturalnym, nie skażonym składem. Nie jest zanieczyszczona i nie będzie chlorowana. Technologie uzdatniania wody, 

które będą stosowane na ujęciu oparte są na procesach naturalnych – napowietrzaniu i filtracji, bez dozowania chemikaliów 

i silnych utleniaczy. Wszystkie stosowane przez Przedsiębiorstwo WiK technologie są przyjazne człowiekowi i środowisku.

Z początkiem wakacji 2021 r. roboty budowlane na SUW nr 4 nabrały tempa. W ramach zadania realizowane są prace nad 

wzniesieniem budynku stacji uzdatniania wody oraz budowa 2 zbiorników zewnętrznych retencyjnych o łącznej pojemności 

400m3. Budynek SUW - jednokondygnacyjny budynek wolnostojący, zaprojektowany został w nawiązaniu do istniejącego ukła-

du komunikacyjnego oraz istniejącej zabudowy. Zarówno zbiorniki jak i dach budynku stacji porośnięte będą zielenią. Dodatko-

wo celem przesłonięcia zbiorników od sąsiedniej zabudowy zaprojektowano płot o wysokość 4,40 m z pnącą zielenią.

Przewidywany termin zakończenia prac to sierpień 2022r.
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Anna Krüger

Nekrologi znaczniejszych 
osobistości Pruszcza i okolic 
z II połowy XIX wieku

W dziejach Pruszcza, w XIX stuleciu w sposób szczególny wyróż-

niało  się kilka znaczniejszych osobistości zasłużonych ze  względu 

na działalność społecznikowską, pełnienie ważnych ról społecznych, 

aktywność gospodarczą. Mieszkańcy miejscowości doceniali ich 

zasługi dla rozwoju miejscowości, co znajdowało wyraz także w pra-

sowych nekrologach umieszczanych po  śmierci znaczniejszych 

pruszczan w  największych gdańskich dziennikach. Dla dzisiejszego 

odbiorcy styl, w którym formułowano nekrologi może wydawać się 

nieco egzaltowany. Jednakże, poprzez konwencję językową charak-

terystyczną dla epoki, starano  się wyrazić autentyczne uznanie dla 

zasłużonych osobistości. Warto przyjrzeć  się bliżej kilku reprezenta-

tywnym tekstom.

W  listopadzie 1889  roku w  dzienniku „Danziger Zeitung” opubli-

kowano nekrolog rentiera Hermanna Neumanna. Inserat zamieściła 

Rada Parafii Ewangelickiej w Pruszczu. Podano w nim, że z niezbada-

nych wyroków Bożych w sobotę 16 listopada 1889 roku został powoła-

ny do wieczności starszy gminy, rentier Hermann Neumann w wieku 

85  lat po długich i ciężkich cierpieniach. Następnie opisano zasługi 

zmarłego. Miał on ponad 27 lat służyć, jako skarbnik kościoła i szkoły 

w Pruszczu z niestrudzoną wiernością i skrupulatnością. Ceniono rów-

nież jego poważną osobowość i głęboką pobożność, dobroczynne 

wieloletnie działanie w dla dobra kościoła i szkoły. Tekst zakończono 

uroczystym sformułowaniem – sentencją o  charakterze religijnym. 

Brzmiała ona: „Pamięć o sprawiedliwych trwa w błogosławieństwie”.

27  czerwca 1893  roku w  tej samej gazecie poinformowano 

o śmierci cieśli Ferdinanda Schulza. Miał on zasnąć w pokoju, w wieku 

67  lat po  długich i  ciężkich cierpieniach po  przyjęciu ostatnich sa-

kramentów. Został on określony, jako drogi mąż, dobry ojciec, brat, 

teść, dziadek i szwagier. Nekrolog nadała rodzina zmarłego prosząc 

jednocześnie o nieskładanie kondolencji [warto zauważyć, że chodzi-

ło nie  tylko o słowa współczucia wypowiadane podczas pogrzebu, 

ale  przede wszystkim o  wizyty kondolencyjne składane w  domu 

zmarłego, które mogły być uciążliwe dla rodziny pogrążonej w  ża-

łobie, A. K]. Podano termin pogrzebu, który miał się odbyć w piątek 

30 czerwca prze południem o godzinie 9.00 w Świętym Wojciechu. 

Można zatem wnioskować, że zmarły został pochowany na tamtej-

szym cmentarzu katolickim gdyż był tego wyznania.

W kolejnym miesiącu dnia 5  lipca 1893 roku również na  łamach 

„Danziger Zeitung” opublikowano dwa nekrologi poświęcone osia-

dłemu w  Pruszczu na  emeryturę pastorowi Carlowi Ludwigowi 

Hellwichowi z Rokitnicy. Pierwszy z nich, mniej rozbudowany, opu-

blikowany został przez rodzinę zmarłego. Informowano o  jego na-

głej, lecz spokojnej śmierci w  wieku 84  lat w  miejscowości Ruda 

koło Neuhof. Określony został, jako dobry ojciec, teść i dziadek. We-

dług drugiego tekstu miał on zasnąć nieoczekiwanie, lecz w pokoju. 

Wspominano go, jako człowieka, który przez wiele lat (jak podano 

od 1841 do 1882 roku) niestrudzenie i gorliwie poświęcał swoją dzia-

łalność gminie oraz głosił Słowo Boże wiernie sprawując duszpaster-

stwo. Nadawca, czyli Rada Parafialna w  Rokitnicy zakończyła tekst 

następującą formułą: „Z wdzięczną czcią wspominamy zmarłego i bę-

dziemy pielęgnować pamięć o nim”.

W  marcu 1897  roku na  łamach dziennika „Danziger Neueste 

Nachrichten” zamieszczono dwa nekrologi właściciela sklepu i hotelu 

w Pruszczu kupca H. E. Kucksa. Pierwszy z nich opublikowała rodzina. 

Informowano w nim o jego śmierci. Miał on „zasnąć w pokoju” 29 mar-

ca o godzinie 5.20 w wieku 68 lat po długich i ciężkich cierpieniach, 

o czym informowała rodzina pogrążona w głębokim bólu i żałobie 

prosząc o  nie  składanie kondolencji. Zmarły został określony, jako 

ukochany mąż, troskliwy ojciec, teść, dziadek i wujek. Podano również 

informacje o pogrzebie, który miał się odbyć w piątek o godzinie trze-

ciej po południu.

Nadawcami drugiego nekrologu był personel firmy H. E. Kucksa. 

Jego pracownicy ubolewali z  powodu utraty nie  tylko życzliwego 

szefa, ale również przyjaciela i doradcy, który w dobrych i złych go-

dzinach stał po stronie swoich podwładnych. Na koniec zapewniono: 

„Pamięć o nim pozostanie więc w naszych sercach niewygasła i za-

chowamy dla niego miłość i wierność aż po grób”.

14  lipca 1901 roku zmarł niezwykle zasłużony dla rozwoju Prusz-

cza, honorowy obywatel miejscowości, dr Hermann Wiedemann. Po-

święcone mu trzy obszerne nekrologi ukazały się w najważniejszym 

gdańskim dzienniku „Danziger Neueste Nachrichten”. Pierwszy z nich 

historia
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ufundowała rodzina zmarłego – małżonka, syn, synowa i wnuki, infor-

mując o śmierci doktora po długich i ciężkich cierpieniach w wieku 

79 lat. Określono go, jako najczcigodniejszego, troskliwego ojca rodzi-

ny. Podano też informacje o terminie pogrzebu, który miał się odbyć 

w Pruszczu w środę 17 lipca 1901 r. późnym popołudniem o godzinie 

17.20, i rozpocząć się wyprowadzeniem zwłok z miejsca zamieszkania 

rodziny Wiedemannów. 

Dwa kolejne nekrologi nieprzypadkowo ufundowali pracowni-

cy cukrowni – jeden pracownicy administracyjni i  robotnicy, drugi 

dyrekcja oraz rada nadzorcza przedsiębiorstwa. Zmarły był bowiem 

założycielem i dyrektorem cukrowni. W pierwszym z nich określono 

zmarłego dyrektora fabryki i  jej założyciela, jako człowieka, którego 

szlachetne cechy charakteru i dobre usposobienie wobec podwład-

nych, łączyły się z niestrudzoną wiernością obowiązkom i rzadkim od-

daniem pracy, przez co zawsze miał być wspominany z szacunkiem. 

Na końcu dodano jeszcze formułę: „(…) niech spoczywa w pokoju”. 

Podobnymi sformułowaniami posłużono  się w  drugim nekrologu. 

Podkreślono w nim również niezmordowaną obowiązkowość i rzad-

kie oddanie dla przedsiębiorstwa, które zmarły wraz podpisanymi 

pod tekstem osobami powołał do życia.

Zaledwie kilka lat później w 1905 roku w wieku 55  lat zmarł syn 

doktora Wiedemanna radca sanitarny dr Hugon Wiedemann. Poświę-

cono mu łącznie cztery nekrologi. Pierwszy zwyczajowo nadali pogrą-

żeni w żałobie bliscy zmarłego (w sumie cztery osoby – żona, matka, 

trzech synów i córka) informując, że 13 maja o godzinie 10.00 rano 

w  wyniku krótkich, lecz ciężkich cierpień na  skutek zapalenia ucha 

środkowego odszedł ukochany mąż, dobry syn i ojciec, radca sanitar-

ny i wojskowy lekarz sztabowy. Podano datę uroczystości żałobnych 

zaplanowanych trzy dni później o  godzinie 17.30, następnie ciało 

zmarłego miało zostać przewiezione do niemieckiego miasta Gotha. 

Proszono uczestników uroczystości zgodnie z  życzeniem zmarłego 

o nie składanie wieńców. 

Następne nekrologi były związane z działalnością zawodową zmar-

łego. Długi tekst przepełniony wdzięcznością opublikował zarząd 

szpitala Wiedemanna w Pruszczu. Według nadawców Hugo odszedł 

po krótkim, lecz ciężkim pobycie w szpitalu w najlepszych męskich 

latach. Zapamiętano go, jako drogiego przyjaciela i  kolegę, lekarza 

kierującego szpitalem w  Pruszczu. Podkreślono jego poświecenie 

i sumienność, którymi odznaczał się podczas kierowania pruszczań-

skim szpitalem przez ponad jedenaście lat od jego założenia według 

życzenia jego twórcy najczcigodniejszego i  niezapomnianego dr. 

Hermanna Wiedemanna, co wymagało najsilniejszej wierności obo-

wiązkom i ofiarności w najtrudniejszych warunkach przez co zyskał 

miłość i szacunek. Podniosły tekst nekrologu zakończono uroczystym 

sformułowaniem – „(…) niech pamięć o nim [czyli o zmarłym A. K.] 

będzie zachowana po wszystkie czasy”. Podobną wymowę miał rów-

nież nekrolog ufundowany przez personel szpitala, w którym podkre-

ślano najszlachetniejszy charakter zmarłego i  jego prawość a  także 

zapewniano, że  pozostanie we  wdzięcznej pamięci pracowników 

po wszystkie czasy. Czwarty nekrolog w imieniu korpusu oficerskie-

go gdańskiego okręgu Landwehry nadał jego komendant. Według 

tegoż tekstu korpus oficerski, do którego zmarły należał przez 28 lat 

pogrążył się w żałobie po odejściu powszechnie szanowanego i lu-

bianego kolegi, którego pamięć będzie zawsze czczona.

Źródło: (DZ, 1889, DZ, 1893, DNN, 1897, DNN, 1901, DNN, 1905)
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O rany tulipany!
7-8 maja 2022 roku

Tulipanowa impreza w Cedrach Wielkich odbyła się już po raz drugi. Jednymi z autorów ogólnokrajowego zamieszania są 

Anna van der Burg-Czekała oraz Mariola i Tomasz Luzar. 

To, co wydarzyło się w ten weekend przeszło najśmielsze oczekiwania organizatorów imprezy. Przed wejściem do tulipano-

wego ogródka tworzyły się gigantyczne kolejki.

- Jest to kolejne wielkie święto naszej gminy. Cedry Wielkie i tulipany odmieniano chyba przez wszystkie przypadki. Bardzo dziękuję 

organizatorom przedsięwzięcia, ponieważ dzięki ich zaangażowaniu byliśmy na ustach całego kraju – mówi Janusz Goliński, wójt 

gminy Cedry Wielkie.

Przy okazji zwiedzania kwietnego ogródka można było skorzystać z oferty przygotowanej przez Żuławski Ośrodek Kultury 

i Sportu w Cedrach Wielkich. Na scenie prezentowali się artyści, wśród których nie brakowało uczniów naszych szkół. Dla zgłod-

niałych czekał poczęstunek. Atrakcje przygotowano na każdy wiek.

„O rany tulipany” 2022 skończyły się, a organizatorzy myślą już o jej kolejnej edycji.

www.cedry-wielkie.pl/index.php?start=18

www.facebook.com/%C5%BBu%C5%82awski-O%C5%9Brodek-Kultury-i-Sportu-w-Cedrach-Wielkich-538282979517645/ 

Fot. archiwum ŻOKIS
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Józefa Krośnicka

Partacze w Praust
Z zapisów kronikarskich dowiadujemy się, że w roku 1763 było 

w Pruszczu 18 gospodarzy, użytkujących łącznie 81 łanów zie-

mi. 64  łany czynszowe i  17  wolnych od  czynszu. Łan, zwany 

też włóką, odpowiadał 16,8 ha. Wśród tych 17  łanów wolnych 

od czynszu było 8 łanów sołeckich, 4 kościelne i 5 określanych, 

jako „specjalne”. Wszyscy pruszczańscy gospodarze byli bardzo 

bogaci w ziemię. Tylko dwóch z nich posiadało typowe gospo-

darstwa dwuwłókowe. Najczęściej, bo aż osiem razy, występują 

gospodarstwa czterowłókowe, a dwaj „sąsiedzi” mają aż po sześć 

włók. Aż  cztery z  tych dużych gospodarstw prowadziły wów-

czas kobiety-wdowy. Dwie z  nich, Katarzyna Siewiert i  Dorota 

Siewiert były wdowami po sołtysach. Obaj nieżyjący już wtedy 

nosili imię Daniel. Określano ich, jako Daniel Siewiert Starszy 

i Daniel Siewiert Młodszy. Za Daniela Siewierta Starszego, w roku 

1774, pruszczanie zbudowali kosztem 100 marek młyn wodny 

(wiatrak), który przepompowywał z rozlewiska pomiędzy Prusz-

czem a Rokitnicą do Raduni. Młyn działał do 1862 roku.

Z czasów saskich nie mamy wiadomości o rodzinach prusz-

czańskich gospodarzy, ani o  ich służbie. Oczywiście w  tak du-

żych gospodarstwach rolniczo-hodowlanych, prowadzących 

niekiedy, za zgodą władz gdańskich, także punkty handlowe 

musiała być stała służba, złożona z parobków i dziewek (kontrak-

towanych zwykle na okres jednego roku), oraz w okresie prac 

polowych spora ilość robotników sezonowych. O  ich liczbie, 

z braku danych, trudno snuć jakiekolwiek przypuszczenia. Brak 

jest również wiadomości o tzw. zagrodnikach i ludziach, utrzy-

mujących się z pracy poza rolnictwem.

Pewne dane o pruszczańskich rzemieślnikach można zdobyć 

na podstawie ogólnych przepisów ustalonych w tym czasie przez 

władze Gdańska dla gdańskich posiadłości wiejskich. A  więc, 

każda wieś mogła (i  powinna) mieć kowala, kołodzieja, stola-

rza, piekarza, rzeźnika, szewca i krawca. Duża wieś mogła mieć 

po dwóch rzemieślników tej samej branży. Pruszcz należał wła-

śnie do takich wsi. Oficjalnie pracujący rzemieślnik musiał mieć 

kwalifikacje majstra, należeć do cechu (z prawem do szkolenia 

uczniów) i  przestrzegać przepisów cechowych. Oprócz wyżej 

wymienionych specjalistów w każdej wsi pracowali nielegalnie 

tzw. partacze, do cechu nienależący i tropieni przez cechowych.

Nie  brakowało im klienteli, bo  szybciej i  taniej wykonywali 

usługi. Partaczom najlepiej powodziło  się na  Wyżynie Gdań-

skiej, we wsiach położonych dalej od głównej drogi. Na Wyżynie 

hodowano dość dużo owiec i w związku z tym zajmowano się 

zawodowo czesaniem i  przędzeniem wełny oraz tkactwem. 

Wyrabiane tam wąskie sukno oraz pasy i  lamówki miały dość 

duże powodzenie w  Gdańsku. Gdańscy tkacze oskarżali więc 

wyżynnych konkurentów o to, że robią sukno z padłych owiec. 

Ale wróćmy do Pruszcza. Było tu w omawianym okresie pięć kra-

mów z różnymi towarami i od roku 1729 trzy karczmy, bo dwie 

Kościół w Pruszczu, 1923 r. Dawna brama 
cmentarna. Źródło: Fotopolska-Eu

historia
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przed tą data prosperujące nie  zaspakajały zapotrzebowania. 

Ten trzeci karczmarz otrzymał od władz gdańskich zezwolenie 

na  prowadzenie kramu z  artykułami pierwszej potrzeby. Przy 

każdej karczmie był zaprzęg do wynajęcia. Dwie karczmy połą-

czone były z zagrodami, a więc miały zajazdy dla podróżnych. 

Inny z karczmarzy otrzymał zezwolenie na prowadzenie kuźni, 

ku  zadowoleniu przejezdnych, korzystających z  jego zajazdu, 

i nie tylko. Oprócz tej była jeszcze jedna kuźnia we wsi. Po daw-

nemu działał w  Pruszczu, należący do  Gdańska, duży młyn 

zbożowy.

W  1763  roku władze gdańskie ustaliły nową stawkę czyn-

szu rolnego dla Pruszcza. Wyniosła ona 30  florenów rocznie 

od  1  łana, czyli wieś miała wpłacić do  kasy miejskiej, co  roku 

1920 florenów.

Szarwarki, czyli robocizna, obowiązywały już tylko przy kon-

serwacji wałów nadrzecznych.

W  omawianym okresie pruszczańską parafią ewangelicką, 

bo  innej tu  wtedy nie  było, administrował pastor Johan Ernst 

Horn (1735  - 1773). Musiał to  być człowiek energiczny, zarad-

ny i  gospodarny. Żeby zwiększyć dochody kościoła dzierżawił 

1,5  włóki ziemi czynszowej, którą poddzierżawiał i  miał z  tego 

czysty zysk w postaci 75 florenów rocznie. Prócz tego oddawał 

w dzierżawę większość z 4 wolnych łanów kościelnych i 19 mórg 

łąk w tzw. kwartale wojanowskim. To za czasów Horna powstał 

naprzeciwko kościoła nowy budynek plebanii, oddany do użyt-

ku w 1755  roku, istniejący i używany do dnia dzisiejszego. Jest 

to  budynek murowany, piętrowy, podpiwniczony z  przedpro-

żem. Miał kiedyś ganek. Obecnie mieści  się w  nim Powiatowa 

i Miejska Biblioteka Publiczna, tętniąca życiem placówka kultu-

ralna, w której odbywają się „biesiady literackie”, spotkania z cie-

kawymi ludźmi, wiele innych imprez społeczno-kulturalnych, 

a  podczas wakacji specjalne zajęcia dla dzieci. Za czasów pa-

stora Horna, w latach 1763 - 1764, powstał w Pruszczu również 

budynek szkoły parafialnej. Także murowany, piętrowy w  stylu 

rokoko. Ulokowano go na  placu przykościelnym na  południe 

od  kościoła. Prawdopodobnie pobudowany został na  miejscu 

dawniej istniejącej tu mniejszej plebanii. Budynek ten przetrwał 

do marca 1945 roku w dobrym stanie. W czasie nalotu bombo-

wego na Pruszcz został uszkodzony przez bombę, która przebiła 

dach, ale nie wybuchła. Nadawał się do remontu jeszcze do koń-

ca lat pięćdziesiątych, choć wtedy nie miał już ani drzwi, ani ram 

okiennych. Opuszczony i zaniedbany popadł w całkowitą ruinę. 

Rozebrany do fundamentów ustąpił miejsca nowej plebanii, któ-

rą w  latach siedemdziesiątych pobudował pierwszy proboszcz 

utworzonej w 1972 roku rzymsko-katolickiej parafii pod wezwa-

niem Podwyższenia Krzyża Świętego, ks. Janusz Rekowski.

Pierwodruk: Czasopismo „Więzi” nr 4(25)2010 r.

Gotycki kościół parafialny w Pruszczu, 1907 r. Źródło: Fotopolska-Eu
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Jerzy Ossorya-Cierpicki

fotografia

Radunia na wysokości CKiS, 1990 r.

Osiedle „Sady”, koniec lat 70.
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Skanowanie miasta 
Uchwała krajobrazowa w Pruszczu Gdańskim

Coraz więcej miast i gmin decyduje się na wdrożenie na swoim terenie uchwał krajobrazowych. Robiąc to, korzystają z narzę-

dzia, jakim jest tzw. ustawa krajobrazowa z 2015 roku, która pozwala na określenie zasad i warunków sytuowania obiektów małej 

architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.

Dbałość o otaczający nas krajobraz i uporządkowanie lokalnych przepisów dotyczących ekspozycji reklam jest niezmiernie 

ważne, takie sygnały płyną również od samych mieszkańców, stąd 27 września 2021 r. radni miasta Pruszcz Gdański przyjęli 

Uchwałę nr XXXI/358/2021 dotyczącą przystąpienia do przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowa-

nia obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jako-

ściowych oraz materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Prace nad wdrożeniem uchwały krajobrazowej ruszyły. Jest to proces, który wymaga wielu złożonych działań i czasu, stąd 

na efekty przyjdzie nam jeszcze poczekać. Plan przygotowania wytycznych do uchwały obejmuje, poza niezbędnymi krokami 

ustawowymi, audyt przestrzeni miejskiej oraz konsultacje z interesariuszami: mieszkańcami, przedsiębiorcami oraz instytucjami.

Najbliższe działania wiążą się z audytem przestrzeni, czyli zbadaniem, w jakiej ilości i jakiego typu nośniki informacyjne i re-

klamowe występują w Pruszczu Gdańskim. Zostanie to przeprowadzone przy pomocy tzw. skanowania miasta. W najbliższych 

dniach na naszych ulicach będzie można zauważyć auto z systemem mapowania, który zgromadzi potrzebne informacje dzięki 

specjalnej technologii. Skan zostanie wykonany we współpracy z firmą Smart Factor.

Zebrane dane zostaną poddane analizie przez zespół pracujący nad wprowadzeniem uchwały krajobrazowej. Efektem tej 

analizy będzie sformułowanie wstępnych założeń, które, po konsultacjach z interesariuszami, doprowadzą do stworzenia osta-

tecznego dokumentu uchwały.

Wszystkie kroki podejmowane w  związku z  wdrożeniem uchwały krajobrazowej w  Pruszczu Gdańskim będą dostępne 

na stronie www.krajobraz.pruszcz-gdanski.pl oraz w mediach społecznościowych, dlatego zachęcamy do śledzenia kanałów 

komunikacyjnych miasta.

Janusz Wróbel, burmistrz Pruszcza Gdańskiego, obok auta przeznaczonego do wykonania skanowania miasta
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Dotacje na projekty
W 2022 r. na terenie powiatu gdańskiego, 6 wspaniałych inicjatyw otrzymało dofinansowanie z Funduszu „Nowy Akumulator 

Społeczny” w ramach Rządowego Programu NOWEFIO. 

„Nowy Akumulator Społeczny” to przyjazny, trwały i innowacyjny fundusz, mający na celu pobudzanie aktywności społecznej 

mieszkanek i mieszkańców Pomorza. Skierowany jest do grup nieformalnych i organizacji pozarządowych, działających na rzecz 

dobra wspólnego.

Dotacje otrzymały następujące projekty:

Leśna Wyobraźnia bez granic – Leśne Dobre Dusze
Projekt powstał z myślą o arteterapii – malarstwie intuicyjnym „Sztuka – lekarstwem dla duszy i emocji”. Celem projektu jest 

zachęcenie do wspólnej impresji artystycznej osób niepełnosprawnych intelektualnie, seniorów z Klubu Seniora z Mierzeszyna 

i Domachowa oraz uchodźców z Ukrainy przebywających w Szkole Podstawowej w Mierzeszynie. Malarstwo intuicyjne polega 

m.in. na pozbyciu się wszelkich balastów emocjonalnych oraz pomaga osiągnąć stan spokoju. Dom Pomocy Społecznej ,,Leśny’’ 

w Zaskoczynie usytuowany jest w niepowtarzalnym magicznym miejscu w sercu lasu gdzie mikroklimat i fauna sprzyja arty-

stycznej twórczości. 

II Turniej koszykówki ulicznej
Projekt Grupy Kibiców Koszykówki grających w  klubie Bryza Pruszcz, polegający na  zorganizowaniu turnieju koszykówki 

na boisku SP4 w Pruszczu Gdańskim. Wydarzenie dedykowane jest dla dziewczynek i chłopców z rocznika 2009 r. i młodszych. 

Zawody to wspaniała okazja na integrację, zabawę i rywalizację wśród dzieci. 

Projekt „Leśna Wyobraźnia bez granic”. Fot. Mariusz Czerwiński



Marsz po zdrowie! Fundacja Kobiety Pomorza 
Projekt powstał z myślą o poprawie kondycji fizycznej i zdrowia uczestników dzięki zajęciom z nordic walking. Zajęcia obejmują 

udział w treningach z zakresu prawidłowego marszu z kijami nordic walking tj. nauki i doskonalenia techniki oraz kształtowanie pod-

stawowych zdolności motorycznych jakimi jest siła, szybkość oraz wytrzymałość. W wydarzeniu udział mogą wziąć wszyscy jednakże 

grupą docelową są osoby w wieku 50+, zarówno kobiety jak i mężczyźni. Jest to wspaniała okazja do integracji mieszkańców. 

Drugim elementem projektu jest organizacja zajęć tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży. Celem projektu jest zwiększenie atrak-

cyjności zajęć, aby w ten sposób zachęcić różne grupy społeczne do aktywnego spędzania czasu wolnego, a tym samym zwalczania 

chorób cywilizacyjnych. 

Miodowy Zakątek 
Projekt Stowarzyszenia MAM ma za zadanie zachęcić dzieci i młodzież by żyły zgodnie z przyrodą. Celem projektu jest: budowa 

paleniska i donic na kwiaty, sadzenie roślin miododajnych oraz zakup domków dla owadów. W ramach projektu zostanie zagospo-

darowany teren, który zachęci do częstszych spotkań mieszkańców wsi Żelisławki. Do realizacji projektu zaangażowana zostanie 

również nowopowstała drużyna harcerska, którą będzie pomagać przy organizacji ogniska na zakończenie projektu. 

Olimpiada OSP – integracja poCOVIDowa 
W OSP Jagatowo odbędzie się Olimpiada, w której rywalizować będą strażacy z powiatu gdańskiego, grupy młodzieżowe i dzie-

cięce. Na mieszkańców będą czekać m.in.: ćwiczenia bojowe, tor przeszkód, sztafety oraz wiele innych atrakcji. Projekt ma na celu 

popularyzację działalności OSP oraz zwiększenie świadomości mieszkańców na temat bezpieczeństwa pożarowego.

Nie śmiecimy, Dinozaury Obudzimy 
Projekt Stowarzyszenia GOAL Pomlewo kierowany jest do  lokalnej ludności. W  ramach projektu odbywać  się będą spotkania 

mieszkańców Pomlewa mających na celu zwiększenie integracji lokalnej społeczności. 

W pierwszym etapie projektu zorganizowany został festyn z okazji Dnia Dziecka, podczas którego poprzez różnego rodzaju gry 

i zabawy najmłodsi zdobyli wiedzę na temat ochrony środowiska oraz segregacji śmieci.

Drugim elementem projektu będzie zorganizowanie imprezy na zakończenie wakacji, na której tematem przewodnim będą dino-

zaury. Zaplanowane są konkursy z nagrodami dla dzieci i dorosłych.

Liczymy, że wszystkie projekty cieszyć się będą dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców naszego powiatu. Organizacjom 

życzymy satysfakcji z tworzenia ciekawych inicjatyw a uczestnikom wspaniałej zabawy. 

Projekt „Nie śmiecimy, Dinozaury Obudzimy” . Fot. archiwum Stow. GOAL 




