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Drodzy Czytelnicy
Witam Was serdecznie na łamach 3(23) 2021 r. numeru kwartalnika „Neony-tożsamość”. Powoli wraca 

do nas normalność. Pandemia trwa. Na horyzoncie kolejna fala …
W tym numerze kwartalnika polecam m.in. szersze prezentacje: poezji Magdaleny Kuśmirek, grafi ki 

Wojciecha Kostiuka i fotografi i Jolanty Lassak-Szymerskiej. Można przeczytać fragmenty powieści Stacha 
Szulista „Larwy”, nagrodzonej w  XXI Konkursie Literatury Kaszubskiej i  Pomorskiej 2021  i  Dobiesława 
Koniecznego „Prywatna planeta”. Jak zawsze w numerze dużo malarstwa, poezji i rzeźby. Witam serdecznie 
na  naszych łamach debiutujących u  nas – ks. Grzegorza Rafi ńskiego oraz Beatę Richter i  Zdzisława 
Kaczmarka. W części historycznej Dariusz Dolatowski pisze o terrorystach z Ełganowa a Bartosz Gondek 
przypomina lądowanie, na  lotnisku w Pruszczu Gd., gen. Charlesa de Gaulla, w 1967  r. Cezary Koziara 
przedstawia zespół. „Cocktail” związany z  legendarnym klubem „M-6” w Pruszczu Gd. Objęliśmy patro-
natem medialnym V Festiwal „Fotel 2021”. Pokazujemy także obchody 10-lecia Stowarzyszenia Twórców 
„Przystanek Sztuka” ze Straszyna. Dziękuję wszystkim wspierającym Neony w tym trudnym czasie. Życzę 
Państwu miłej lektury.

Fragmenty bieżącego numeru zamieszczamy na naszej stronie, na Facebooku www.facebook.com/
Neony-Tożsamość-119207575443489/

„Neony-tożsamość” w wersji elektronicznej można przeczytać na stronach: www.powiat-gdanski.
pl i www.neony.pruszcz.com Dziękuję wszystkim wspierającym Neony w tym trudnym czasie. Życzę 
Państwu miłej lektury! 

Roman Ciesielski

nad jeziorem
Nastał wieczór
wiatr zwinął się w kłębek
w rdzawym tataraku

Słychać 
niepewny plusk fali

Nie ulegam snom
siadam u stóp łodzi
klęczącej na brzegu

Gdy poczuję na twarzy
gęste krople nocy
pobiegnę do ciebie pełna niepokoju
że jesień się staje

***
twoje słowa
wciąż pachną latem
nie szkodzi że las
tonie w deszczu

z wilgotnych traw
wyplątuję wiersze
jest w nich wciąż ta sama
nieco zachrypnięta melodia

tyle w niej rozpogodzeń

odkrywamy
pełne wrzosów niebo

ty
ja 
i deszcz

Wiesław Jezierewski „Osty”, fotografi a 

Gabriela Szubstarska
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malarstwo

Rita Staszulonok „Szept liści”, tempera jajowa na płycie

Martyna Kłoskowska, autoportret, akryl
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poezja

Księga światła
Zaprawdę, mówię ci,
idź i pomaluj swój świat.
Co pomalujesz, będzie pomalowane,
co pozostawisz szarym, będzie szare.
Albowiem smutek i szarość,
dotyka ludzi za ich przyzwoleniem
i nie pyta o drogę do serca.
 
Radość zaś przychodzi w dobrym słowie
o brzasku pełnym słońca.
Wypełnia, przepełnia, przelewa,
aż do skończenia światła
i jeden dzień dłużej.

na krawędzi strachu
nie boję się być sama
żyję na stu akrach
rozpostartych gazet
cóż może mi grozić 

nie boję się wojen
nie mam męża a syn
nie chwyci za broń
jako pierwszy 

nie boję się ospy
kto nie przeżył
ziemskich chorób
nie rozpozna nieba 

nie boję się rozumieć
od tego dawno
spłonęły nagłówki
i suche szpalty głów 

nie boję się bać
runął we mnie
ostatni mur 

nastała cisza
Paskal głęboko w lesie

jesień. jedziemy autem
benzyna pieni się na zakrętach
a wokół las i las i las
i wstążki szarych dróg 

wjeżdżamy głębiej w nas
jest ciemniej i chłodniej
młode drzewka rozsypane
jak zapałki po letniej burzy 

przystańmy, proponuję
przystajemy. Paskal wysiada
opiera się o karoserię
i sypie tytoń do fajki 

jego świat budzi się właśnie
do życia. wchodzimy między drzewa
powstają przed nami stwory
jak z mrocznych baśni 

powyginane konary obejmują
teraz nasze ludzkie sprawy
z północy nadciąga mgła
i zjada drugi plan 

dziki śmiech Paskala
zwołuje wilki 

Paskal jest ptakiem
Paskal jest ptakiem
Stoi na długiej nodze
i buja się nad falą przyboju
Dolne pióra mokną
Kapią z nich brylanciki kropel
Nikną w gęstniejącej wodzie
Ptak otrząsa łepek i patrzy w dal 

Wszystkie ptaki są moje
Patrzę na nie zachłannie
Aż wzlatują na fotografiach
Pod sercem rozlewa się ciepło
Wszystkie ptaki są moje

Paskal odlatuje
od patrzenia. od patrzenia ciepło
od patrzenia ciepło rosną mu skrzydła u ramion
wzrok unosi go pod niebo jasne
wymalowane sokiem z chabrów 

tak. w słowach jest moc. w słowach jest moc
stwarzania, rodzenia i umierania
Paskal rodzi się co kilka dni na nowo
na jej kolanach. w jej słowach 

są maleńkie ziarna prawdy
słodkie niczym miód z goryczką
po nich nie można umrzeć.
poziom nieśmiertelność

Wieczorem
Tego dnia kiedy żyły miasta
Wypełniły się tętnem i bezdechem
Świetliste smugi świateł
Zwiedzały sieć ślepych ulic 

Tej nocy kiedy księżyc
Opadał chropawym basem na dachy
Kruszył się mech po dachówkach
I mazał pędzlem kałuże 

Tego poranka
Gdy morze szukało brzegu
Macało czubkami palców
Drobne ziarenka piasku 

Tego właśnie dnia
Obudziłam się
I byłeś

Magdalena Kuśmirek
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* * *
naumierało się nam tyle razy
jesienią przedwiośniem
samotnym zmierzchem lata
a tu niebo błękitne tak bardzo
że wstyd na ten błękit
patrzeć bez skruchy

mam w oczach zeszłe lata
siwieją brwi i mokre rzęsy
twoje loki poszarzały
mija coś czego nie znamy
choć czytamy
czytamy

z oczu z ust
z wolnego ruchu ręki
wnosimy o miłości
do niewdzięcznego świata
trudna ta miłość
holistyczna 

spomiędzy wersów
spogląda na nas
czujne oko czasu
znów trzeba żyć

Paskal i kolacja
jestem czysta
nie przechowuję w sobie złych myśli
żadnych nadmiernych słów
jestem koszerna

Paskal obiera ziemniaki
spod jego palców i ostrego scyzoryka
wypadają długie spirale Fibonacciego
plaskają w dno miski

jestem czysta
nie oceniam człowieka
który ubił wołu na kolację
którą spożyjemy w milczeniu

moje poświęcenie
nie jest tak wielkie jak jego
jestem czysta od sprzeciwu
wymówek i pytań

trochę jak Izaak

Pustka
Ruszyć się z domu
Zastygnąć we wnętrzu
Pęknąć w drodze

Mój umysł poszukuje pustki
A kiedy ją odnajduje
Nowo poznana
Staje się zazdrosna
O mężczyznę kobietę
I dziecko
Zwłaszcza o dziecko

Co dzień
Potrzebuje mnie bardziej
Przestają jej wystarczać
Listy napisane piórem
Książki z szarymi zakładkami
A także biel suszonych
Przed zmierzchem prześcieradeł
I cisza sierpniowej nocy

Dlatego staję na środku
Spokoju i mówię
Od teraz jestem twoja
Pustko

Słońce
Słońce ostre tak
że wycina przerębel
W szybie auta
Sięga mackami wyciąga na świat
Teraz już świecę
Promienie alfa beta gamma
rozpadam się w drobny mak
Syria ginie gołębiem
pod kołem mojego...

A jeszcze dzień wcześniej
Nie znaliśmy słowa śmierć
A trzy dni wcześniej
Ssaliśmy matkę naturę
Jej łono rozkładało się
we wszystkich wolnych
przestrzeniach duszy

Był świt
Kiedy stawało się
w drzwiach wolności
I zaczynało na nowo
A teraz słońce pazerne
Wyjada ze środka
Cały środek

ucieczka  
ze szklanej kuli

mój umysł
rozbija szklaną kulę
wychodzi na wolność

pukam do ciebie
wrócę za kilka dni
póki co - celebruj

cisza rozlewa mgłę
krople roszą wszystko -
powstają włoski na rękach

aż stwierdzasz mój brak
trochę jak z powietrzem -
niewidoczne i nieodzowne

póki co - celebruj
jest dzień przed
za pięć dwunasta

nie mamy jeszcze syna
niczego nie mamy
są tylko dwa genialne

umysły -
prototyp podwójnej
maszyny Turinga

Z Paskalem na peronie
stoimy na peronie

jest upał ale w plamach cienia
daje się ustać przez chwilę
za moment wjedzie kolej
oddalimy się z tego miejsca 

miasto płonie, zasysa
pod wiatą zaduch owoców
życie miesza się ze śmiercią
na betonowych placach 

Paskal sięga mojego ucha
nadgryza delikatnie
wstydzę się ale to nic -
nie widać nas zza ściany upału 

na ławce kładzie bluzę
siadam na niej i w udach
czuję miękkość materiału
jest skwar i wszystko wilgotnieje

jest skwar i parujemy
jest skwar i za chwilę
zlejemy się w jedną kulę
ognistej materii 

pomkniemy dysząc
w przestrzeń kosmosu
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jubileusz

10-lecie Stowarzyszenia Twórców 
„Przystanek Sztuka” w Straszynie

W doborowym towarzystwie nudzić się nie sposób – to fragment wiersza Zofii Sokół, który poetka napisała na wieść o powołaniu 

Stowarzyszenia Twórców „Przystanek Sztuka”. Stowarzyszenie zostało powołane wiosną 2011  roku z  inicjatywy straszyńskich 

artystów. Pośród wieczornych rozmów o sztuce dojrzewały marzenia, by w naszej malowniczej okolicy, zamieszkałej przez repre-

zentantów różnorodnych dziedzin sztuki i rękodzieła artystycznego, stworzyć klimat do wspólnej pracy twórczej, rozwijać swoje 

talenty i inspirować mieszkańców do działań artystycznych wszelkiego autoramentu.

Skupiłam wokół siebie grupę ponad 40 osób ze Straszyna i sąsiadujących miejscowości, między innymi malarzy, grafików, 

rzeźbiarzy, ceramików, poetów, muzyków, fotografików, filmowców, dziewiarki i hafciarki. Naszymi członkami są zarówno ama-

torzy, jak i twórcy profesjonalni. Ich najważniejszym celem jest uprawianie, ale i propagowanie w swoim środowisku szeroko 

rozumianej sztuki. Nie  działają wyłącznie we  własnym gronie, lecz nie  szczędząc czasu, organizują dla mieszkańców gminy 

Pruszcz Gdański otwarte warsztaty międzypokoleniowe, wystawy i plenery artystyczne. Prezentują swoją twórczość na wysta-

wach w OKSiBP w Cieplewie, Mediatece w Straszynie, podczas dożynek i innych imprez na terenie gminy i powiatu. Do tradycji 

przeszły wieczory poezji, na których prezentowana jest twórczość poetycka członków, uświetniona koncertami muzycznymi. 

Dzięki przychylności naszych władz samorządowych, dostrzegających wkład organizacji w  życie kulturalne gminy, artyści 

zyskali nową siedzibę w zrewitalizowanym budynku dawnego dworca kolejowego w Straszynie. Nowe miejsce pozwoliło nam 

na  pogłębianie własnego rozwoju artystycznego i  działań pro publico bono. Pracownia plastyczna na  poddaszu Mediateki 

stała się prawdziwym przystankiem dla wszystkich mieszkańców zainteresowanych sztuką. Kameralna przestrzeń ekspozycyjna 

pozwala na cykliczne prezentowanie twórczości na-

szych lokalnych twórców.

Zarząd i  członkowie Stowarzyszenia zapraszają 

wszystkich zainteresowanych do  nawiązania kon-

taktu i  przystąpienia do  naszej artystycznej braci. 

Nieważny jest dla nas wiek, nie wnikamy w wykształ-

cenie kandydatów – ważne, aby dać  się ponieść 

Pegazowi...

Danuta Kraszewska 
Fot. Mateusz Włoch

Danuta Kraszewska, prezes ST „Przystanek 
Sztuka”(z prawej), przyjmuje jubileuszowe gratulacje 
od Magdaleny Kołodziejczak, wójt gminy Pruszcz Gd.
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Wystąpił zespół jazzowy „Sound Trap trio” w składzie: Dominik Bukowski,  
Janusz Mackiewicz, Wojtek Staroniewicz
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proza

Dobiesław Konieczny

Prywatna planeta 
/fragment/

Nieodległa przyszłość.

Jurgen Sorensen od dawna spodziewał się wyróżnienia, 

może nawet awansu. Miał do tego podstawy. Jak dotąd tylko 

udoskonalał wynalazki, dopasowywał je do ludzkich potrzeb 

i realiów rynkowych, lecz teraz, gdy jego własny projekt zo-

stał przyjęty entuzjastycznie, liczył na nagrodę.

Dni mijały i  nic  się nie  działo. Zwyczajowo, to  znaczy 

zgodnie z  polityką firmy, przerzucano go między biurami 

Nowojorskich wieżowców, zmuszając do wyrabiania pozycji 

w nowych zespołach.

Nie miał pretensji, nie mógł mieć. Wiedział jak wiele za-

wdzięcza potężnej spółce Zortax hegemonowi w  produk-

cji i  wdrażaniu nowych technologii. Wypatrzyli go pięć lat 

temu, na trzecim roku. Studiował chemię na Uniwersytecie 

w  Oslo. Jako przeciętny student perspektywy miał co  naj-

wyżej lokalne a oni zaproponowali Harvard i nieprzyzwoicie 

wysokie stypendium. Nie wahał się, tym bardziej, że podeszli 

do  zagadnienia profesjonalnie, nie  musiał  się niczym mar-

twić, wszystkie sprawy organizacyjne wzięli na siebie, jemu 

pozostała jedynie rozmowa z rodzicami.

Przez cały okres nauki nurtowało go pytanie: dlaczego 

wybrali właśnie jego? Praktyka pozyskiwania studentów 

nie  była popularna, można powiedzieć, że  jego przypadek 

stanowił wyjątek. Jedyne co  przychodziło mu do  głowy 

to  publikacja pewnej pracy w  nic nie  znaczącym piśmie 

studenckim. Opisywał coś w  co  sam do  końca nie  wierzył, 

co wydawało mu się niemal nierealne. Na dwóch stronach 

dowodził prawdopodobieństwa stworzenia inteligentnej 

substancji gazowej, która emitowana do atmosfery zharmo-

nizuje powstawanie burzowych obłoków. Wyobrażał sobie 

świat, w którym lądy zostaną dostatecznie nawodnione, a ni-

welowane różnice ciśnień uspokoją wichury, bądź przeniosą 

je nad oceany. Dopiero po  studiach dowiedział się, że  za-

interesował firmę tą właśnie publikacją. Przez pięć godzin, 

cztery dni w tygodniu zajmował się obowiązkami zleconymi 

przez zwierzchników, resztę czasu miał spędzać nad swoim 

wynalazkiem.

Udało mu się, nie miał co do tego żadnych wątpliwości. 

Zdziwił  się jednak, gdy posłanka królowej, jak nazywano 

asystentkę właścicielki bądź właściciela firmy (ktokolwiek 

to wiedział nie mógł tego wyjawić ze względów prawnych) 

stanęła przed jego biurkiem. Nikt z  pracowników całego 

piętra nie widział jej wcześniej, ale gdy tylko weszła stało się 

jasne, że to ona.

Nieśpieszny, zdecydowany krok, zimna posągowa twarz, 

wzrok utkwiony w jeden punkt, między innymi to decydo-

wało, że ktokolwiek na nią spojrzał tak już pozostawał dopóki 

nie zniknęła z pola widzenia. Również Jurgen uniósł głowę 

słysząc kroki i niczym zahipnotyzowany z wzrastającym na-

pięciem śledził jej szczupłą, wyprostowaną sylwetkę aż  za-

trzymała się przed nim.

– Pan Jurgen Sorensen? - dziewczyna przekręciła lekko 

głowę, jakby próbowała wwiercić się w jego oczy.

Młodzieniec przełknął ślinę, zdało mu się, że długa drew-

niana szpilka przekłuwająca gruby kok posłanki uwiera go 

czymś boleśnie.

– Pan Jurgen? - ponowiła pytanie.

– Taaak – wydukał wreszcie gramoląc się zza biurka.

Gdy się wyprostował podała mu dłoń. Nie przedstawiła 

się, zamiast tego wręczyła mały rulon przewiązany zielo-

ną wstążką. Tajemnicą poliszynela było, że  ten kto w  takiej 

formie otrzyma wiadomość, nie wraca już do firmy i wszelki 

słuch o nim ginie.

Chłopak wziął rulon i zaczął mu się przypatrywać z takim 

przejęciem jakby wręczono mu cyrograf w sprawie sprzeda-

nia duszy.

– Niechże pan to rozwinie.

Sorensens zaczął wykonywać polecenie automatycznie, 

niby robot nie  człowiek. Płynnymi jednostajnymi ruchami 

wyprostował papier i  zastygł. Na  kartce napisane było jed-

no zdanie. Niechlujnie, jakby ten kto pisał bardzo się spieszył. 
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Próbował  się wczytać, ale  gdy połączył wyrazy nie  potrafił 

pojąć ich sensu. Nawet nie zauważył jak posłanka królowej 

odwróciła się i zaczęła zmierzać tam skąd przyszła.

„Winda nie będzie na ciebie czekać, pośpiesz się!” - tak 

brzmiało zdanie, rozejrzał się nerwowo. Wszyscy w napięciu 

wpatrywali się w niego. Dzięki ciszy jaka się wytworzyła usły-

szał z oddali dźwięk rozsuwanych drzwi. Dopiero teraz zrozu-

miał. Bez namysłu zerwał się do biegu. Odległość była spora, 

nikt nie wierzył, że Jurgen zdąży. Gnał co sił i z wzbierającą 

rozpaczą też zaczął to rozumieć. Drzwi poczęły się zasuwać. 

Chłopak zamachnął się i rzucił rulon przed siebie. Wiele razy 

potem zastanawiał się, jak wyglądałoby jego życie, gdyby 

chybił. Ale nie chybił, zwój zmieścił się w małej szparze. Drzwi 

zamknęły się, ale  tylko po  to, by otworzyć  się ponownie. 

Chłopak spokojnie, jakby nigdy nic wszedł do środka.

Zaskoczonym pracownikom zajęło trochę czasu nim 

wrócili do pracy. Pierwszy ocknął się Emil, chłopak, który pra-

cował w zespole Jurgena. Podszedł do biurka kolegi i z na-

maszczeniem, jakby dotykał relikwii, albo bardziej obcego 

ciała z odległej galaktyki, podniósł z dywanu zieloną wstążkę.

– To  na  pamiątkę – powiedział cicho jakby chciał  się 

usprawiedliwić – na pamiątkę po Jurgenie.

Tymczasem Sorensen próbował uspokoić oddech.

– Możesz mówić do mnie Toni – powiedziała dziewczy-

na, gdy winda ruszyła. Była to  winda zarezerwowana dla 

wyższego personelu, Jurgen nigdy  się nią nie  posługiwał. 

Gdy zjechała na wyznaczony pułap, zatrzymała się i ku zdzi-

wieniu Chłopaka zaczęła  się przemieszczać w  bok, potem 

znów w dół i w innej płaszczyźnie w bok, wkrótce Sorensen 

stracił orientację.

Cały czas patrzyli na siebie. Zwieńczony sukcesem bieg 

dodał młodzieńcowi odwagi i choć spięty, hardo wytrzymy-

wał spojrzenie dziewczyny. Prawdę powiedziawszy nie mógł 

oderwać od niej wzroku, Toni była diabelnie piękna. Sycił się 

jej urodą. Mogła być co  najwyżej w  jego wieku. Próbował 

dostrzec jakikolwiek, choćby najmniejszy defekt, który po-

zwoliłby mu się rozluźnić. Nie znalazł żadnego. Spojrzał na jej 

usta. U większości kobiet właśnie tam wynajdywał najwięcej 

niedoskonałości. Miały kolor dojrzałych malin i  zdawały  się 

być tak samo delikatne. Policzki, czoło, nos, linia włosów, jego 

oczy zwariowały, nie mógł uwierzyć w tak idealne proporcje, 

co najgorsze wszystkie kształty były boleśnie zmysłowe. Jur-

gen wiedział, że się zdradził, ale nie mógł przestać patrzeć.

– Toni – wyszeptał niepewnie, jakby miał za chwilę mar-

twy lec u jej stóp.

Dziewczyna nie odpowiedziała, nawet się nie poruszyła. 

Jednak w jej postawie była jakaś osobliwa siła, spokój, który 

i jemu począł się udzielać.

– Jesteśmy na miejscu – zakomunikowała gdy winda sta-

nęła na dobre.

Drzwi się otworzyły i Jurgen zrobił miejsce by ją przepu-

ścić, ale ona nie zamierzała wychodzić.

– Dalej idziesz sam – powiedziała i  uśmiechnęła  się 

malinowymi ustami tak, że  młodzieniec zapomniał jak 

i po co znalazł się w windzie.

– Słuchaj, naprawdę musisz już iść – przechyliła głowę, 

jakby chciała wypchnąć chłopaka siłą swych atramentowych 

oczu.

Chciał coś powiedzieć, ale wszystko co wymyślił wydało 

mu się bezsensowne. Poczuł się prawdziwie bezradny i za-

wiedziony. Zrobił dwa kroki w tył. Patrzyli sobie w oczy do-

póki drzwi nie odgrodziły ich od siebie.

Został sam z  dziwnym, nieznanym mu wcześniej po-

czuciem straty. „Cholera” zaklął w myślach. „Co jest ze mną?” 

Próbował się otrząsnąć, nie sądził, że jakakolwiek kobieta bę-

dzie w stanie tak go ogłupić. Chciał się skupić i opanować, 

jednak żywe wspomnienie pięknej Toni rozeszło  się ciepłą 

falą w  dole jego brzucha. Znów usłyszał dźwięk rozsuwa-

nych drzwi. Odwrócił się. Na drugim końcu korytarza czekała 

na niego pusta winda.

Tym razem wsiadł bez pośpiechu. Rozejrzał  się po  nie-

skazitelnie czystym wnętrzu. Nie odnalazł panelu sterowania 

ale  z  tylnej ściany wysunęło  się krzesełko i  miękki kobiecy 

głos z głośnika poprosił go, żeby usiadł. Winda ruszyła dopie-

ro, gdy specjalne samo zaciskające pasy zabezpieczyły jego 

ciało. Przyśpieszała i zwalniała zmieniając kierunki. Pomyślał, 

że jeśli wciąż oddala się od biura, to musi być już bardzo dale-

ko. W pewnym momencie poczuł ostry ból w lewym poślad-

ku, jakby nadział się na coś ostrego, instynktownie próbował 

poderwać się z siedzenia ale nie pozwoliło my na to ciasne 

zapięcie. Na szczęście ból ustąpił tak szybko jak się pojawił. 

Wkrótce winda stanęła a pasy uwolniły ciało chłopaka. Soren-

sen zobaczył przed sobą długi korytarz. Wiedziony intuicją 

ruszył przed siebie. Po chwili doszedł do tkwiących w ścianie 

po jego prawej ręce zwykłych drzwi. Zignorował je i stanął 

przed wysokimi wrotami wyznaczającymi koniec drogi. Wro-

ta otworzyły  się i  przed Jurgenem ukazał  się niesamowity 

widok. Zdumiony, ostrożnie, jakby bał się naruszyć strukturę 

przedziwnej materii, wszedł do pomieszczenia.

Znalazł się w olbrzymim, zdawało się zawieszonym w po-

wietrzu sześcianie. Trzy z  czterech ścian stanowiły ekrany, 

otwierające się na inną, nieznaną mu cywilizację. W pierwszej 

chwili pomyślał, że wyświetlają one przygotowane na zamó-

wienie animacje, lecz gdy przyjrzał  się uważnie zrozumiał, 

że jest to przekaz w czasie rzeczywistym. Ekran naprzeciwko 

ukazywał przedziwną krainę z  lotu ptaka. Na  pierwszy rzut 



12     lipiec – wrzesień 2021

oka przypominała ona ziemskie lasy tropikalne, jeszcze na-

turalne, przed wyniszczeniem i  sztucznymi nasadzeniami, 

ale po przyjrzeniu się widać było wyraźnie wtopione w krajo-

braz nowoczesne plantacje rolnicze. Wysoko między drzewa-

mi rozciągały się na lianach mniejsze i większe żyzne poletka. 

Gdy w kadrze pojawiła się rzeka Sorensen jęknął z wrażenia. 

Plątanina lian piętrzyła się tutaj tworząc naturalne mosty pełne 

egzotycznych roślin i sprawiała wrażenie, że nurt rzeki niesie 

z sobą prócz wody, masy kolorowych kwiatów. Cały ten eko-

system zdawał  się trwać w  idealnej symbiozie. Liczne drony 

obsługujące teren wyglądały niczym zapylające łąkę pszczoły.

Po prawej stronie od wejścia wyświetlano miasto, archi-

tektonicznie i  urbanistycznie bardzo dalekie od  tych, jakie 

w swojej historii tworzyli ludzie. Potężna metropolia ze szkla-

nymi wieżowcami sięgającymi chmur, poprzecina była gę-

sto kilkupoziomową infrastrukturą błękitnych, krystalicznie 

czystych dróg, w strukturę których wpleciono tumult cien-

kich, ciemnych linii przypominających żyły wypełnione ży-

ciodajną treścią. Przestrzeń została doskonale wykorzystana. 

Proste geometryczne bryły, powiązane ze sobą ściśle, two-

rzyły jednolitą arterię. Jurgen odniósł wrażenie, że całość zo-

stała wykonana z wypolerowanego na różne sposoby lodu 

i  że nie miastu się przygląda a prawdziwemu dziełu sztuki. 

Gdy kamera zrobiła zbliżenie chłopak dostrzegł pierwsze 

żywe istoty.

– To  jest absolutnie wspaniałe – wyszeptał na  widok 

człekokształtnych tworów.

Owe ciemne przewody w  rzeczywistości okazały  się 

zwykłym ruchem ulicznym. O ile pojazdy pędziły z prędko-

ścią niepozwalającą odgadnąć ich kształty to „obcy” - takie 

określenie jako pierwsze przyszło Jurgenowi do głowy - prze-

mieszczali się szerokimi chodnikami tłumnie i w sposób har-

monijny, jakby wszystkim zarządzał zapewniający drożność 

precyzyjny system. W jeszcze większym zbliżeniu Sorensen 

dostrzegł coś od  czego po  jego plecach przeszedł zimny 

dreszcz. Ekran idealnie wykrywał jego intencje i  w  sposób 

precyzyjny oddalał bądź przybliżał obraz, teraz cały kadr 

wypełniły osobliwe istoty. Niczym w  psychodelicznym te-

ledysku maszerowały zgodnym rytmem, nie rozglądając się, 

nie rozmawiając, tylko patrząc przed siebie nieobecnym, jak-

by zahipnotyzowanym wzrokiem. Ubrane w identyczne uni-

formy, jak rozumiał dla samic te o jaśniejszym odcieniu bieli, 

miały niewychudzone ale zadziwiająco płaskie sylwetki o sil-

nych nogach i cienkich, długich rękach. Przypominały ludzi, 

jednak duże głowy w kształcie nienaturalnie wydłużonej kro-

pli wody nie pozostawiały złudzeń, że są to obce formy życia.

Dźwięk zamykających  się drzwi sprawił, że  chłopak 

w  odruchu przestrachu przeniósł wzrok na  trzeci ekran 

i natychmiast jego usta rozwarły się w niemym wyrazie za-

chwytu. Ujrzał nieznany mu dotąd układ słoneczny. Kilka ma-

łych ciał niebieskich, jedna dogasająca gwiazda, która pełniła 

rolę słońca i  ona – planeta podobna do  ziemi – tak samo 

jak znany mu glob ona także posiadała atmosferę oraz wodę, 

no  i  poruszała  się podobnie. Za chwilę dostrzegł, rzucony 

jakby do ozdoby, mały srebrny księżyc. Uśmiechnął się i za-

czął kadrować planetę. Skupiał się na wychwytywaniu różnic 

między nią a ziemią. Niewątpliwie była bardziej płaska o bie-

gunach na większym obszarze skutych lodem. Lądy zajmo-

wały większą część jej powierzchni.

Jurgen Sorensen zachwycał się projekcjami z wypiekami 

na  twarzy. Cały czas sądził, że ma do czynienia z pokazem 

zaawansowanej techniki, z czymś w rodzaju demonstracyj-

nych wizualizacji. W momencie, gdy dotarło do niego czym 

naprawdę jest to co widzi, przeraził się. Począł się nerwowo 

kręcić, jakby szukał drogi ucieczki. Zrozumiał, że  znalazł  się 

w pułapce i że jego życie już nigdy nie będzie takie samo.

Tutaj należy powiedzieć, że Zortax stała się najpotężniej-

szą firmą na  świecie. Drapieżną i  niebywale ekspansywną. 

Tworząc genialne technologie zaczęła przejmować kolejne 

gałęzie przemysłu. Dzięki jej wynalazkom wykluczono głód 

i  oczyszczono powietrze. Zortax zyskując niemal całkowite 

zaufanie wprowadziła na rynek produkty w stopniu zaawan-

sowania wyprzedzające epokę i uzależniła ludzi błyskotliwy-

mi oprogramowaniami. Oplotła świat nowymi systemami 

powiązań, wypierając stare wielkie marki wprowadziła nowy 

ład. To  dzięki Zortaxowi odszedł w  niepamięć przestarza-

ły system monetarny a  zastąpił go sprawiedliwszy system 

punktowy, znoszący wyzysk i nierówności. Coś co pozosta-

wało w sferze utopijnych rojeń zmieniało się w rzeczywistość 

zapewniającą światu sprawiedliwość i bezpieczeństwo. Jed-

nak Firma perfekcyjnie strzegła swych tajemnic. Dziennikarze 

i naukowcy głowili się kto stoi za jej pomysłami. Oczywiście 

pojawiły się teorie, że firmę wspierają kosmici, że Bóg zlito-

wał  się nad ludźmi, jednak najbardziej realna wydawała  się 

opinia, że  potężną korporację zbudowała jedna wybit-

nie uzdolniona osoba. W  tą teorię najłatwiej było wierzyć 

bo przecież ludzkość znała w swojej historii kilka preceden-

sów, może nie na taką skalę, ale jednak.

Tak czy siak Jurgen Sorensen miał świadomość, że zbli-

żył  się do  poznania owej tajemnicy i  bał  się teraz konse-

kwencji. Ostatnia godzina jego życia obfitowała w niezwykłe 

zdarzenia, kolejna zapowiadała się podobnie.

Jurgen dostrzegł, tkwiące obok rozsuwanych wrót, nie-

pozorne drzwi, podobne wielkością do  tych, które minął 

w  korytarzu. Zlewały  się one z  lśniącą idealną bielą podło-

gą. Chłopak zauważył też stół i stojący przy nim wysoki fotel. 
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Jakby za dotknięciem jego wzroku fotel zaczął  się wolno 

obracać. Sorensen poczuł duszący gardło lęk, scena niczym 

z sennego koszmaru zmroziła go. 

Siedzący w  fotelu mężczyzna wyglądał na  jakieś dzie-

więćdziesiąt lat. 

– Witaj chłopaku! - powiedział władczo. Przekręcił gło-

wę tak jak robiła to  wcześniej Toni, gdzieś głęboko w  jego 

oczach Jurgen dostrzegł blask oczu dziewczyny, chyba wła-

śnie dlatego zdołał wytrzymać przeszywające spojrzenie. 

Mężczyzna siedział swobodnie, z  naturalną elegancją pod-

kreśloną dobrze skrojonym czarnym garniturem. 

– Dzień dobry panu – powiedział grzecznie chłopak. 

Głębokie zmarszczki na twarzy starszego człowieka wydały 

mu się idealnie zaprojektowane, aby wydobyć stanowczość 

i władczy charakter. W cienkich szerokich ustach tlił się akcent 

wyższości i lekceważenia, ale oczy zdradzały zainteresowanie. 

– Wiesz po co tu jesteś? - odezwał się po raz drugi. 

– No  nie  – odpowiedział szybko Jurgen i  widząc, 

że na twarzy starego człowieka przeważać zaczyna zniechę-

cenie wtrącił pospiesznie: 

– No, pewnie zainteresował  się pan moim projektem 

i … - nie dokończył bo mężczyzna pstryknął palcami i ułożył 

usta tak, jakby oblizał cytrynę. Sorensen nerwowo poruszył 

ramionami, nienawidził pstrykania. 

– I co? Myślisz, że dlatego pokazuję ci najbardziej sekret-

ne miejsce w mojej firmie – starzec odezwał się głośno – ten 

twój projekt nie  ma większego zastosowania. Dzięki moim 

pomysłom już dawno nie  ma głodu na  świecie. Klęski ży-

wiołowe też stały  się mniej dokuczliwe... o  właśnie, jakbyś 

zamiast mnie wymyślił glony redukujące dwutlenek węgla 

to co innego... a to, co to takie tam, może i dobre ale ze dwie 

dekady temu. 

Jurgen stał odrętwiały i czuł jak wnętrzności podchodzą 

mu do gardła. Jego szef właśnie uznał, że to czego dokonał 

nie jest wiele warte. 

– Ależ... - spróbował zaprotestować ale zrezygnował. Po-

jął, że  rzeczywiście nie znalazł  się w tym miejscu bez przy-

czyny i że jego obecność jest niewątpliwym wyróżnieniem 

a starszy pan najwyraźniej prowadzi z nim jakąś grę. 

– Pewnie potrzebuje pan mojej rady – powiedział 

nieśmiało. 

– Rady... - starzec żachnął się ale bez przekonania, jakby 

odpowiedź chłopaka miała sens. Zdawało się, że chce wstać, 

ale zrezygnował. Posmutniał za to i przeniósł wzrok na ekran 

z układem słonecznym. W tej samej chwili ekran zgasł i ściana 

zmieniła się w grubą, przezroczystą szklaną taflę. Z naturalnej 

odległości malutka planeta niepozornie błękitniała w świetle 

swojej bladej gwiazdy. 

– Wiesz co to jest? – zapytał jakby zamierzał opowiedzieć 

długą historię. 

Sorensen czekał, ale  starzec nie odezwał  się więcej, za-

miast tego zamyślił się głęboko niczym artysta nad wielko-

ścią swego dzieła. 

– Nie chcę wyjść na głupca – zaczął chłopak – ale zdaje 

mi się, że wymyślił pan sztuczny wszechświat. 

Brak reakcji Sorensen odebrał jako przyzwolenie by mógł 

mówić dalej. - Nie wiem jak bardzo skomplikowana aparatura 

jest za to odpowiedzialna ale jest to niesamowite... 

– Właściwie – wtrącił cicho mężczyzna – wystarczyło 

w skali mikro odwzorować siły działające na naszą planetę. 

– Tak – wyszeptał z  podziwem Jurgen i  po  chwili do-

dał: - No ale przecież życie – urwał i popadł w ten sam stan 

co starzec. 

Trwali tak przez chwilę, wreszcie mężczyzna przywołał 

krzesło spod stołu, a  gdy podjechało, ruchem ręki nakazał 

Sorensenowi żeby usiadł. 

– Więc wierzysz w to co widzisz – zaczął spokojnie, gdy 

tylko chłopak rozlokował  się wygodnie – wygląda na  to  – 

kontynuował – że muszę opowiedzieć ci pokrótce jak naro-

dziło się to miejsce.

Fot. Wiesław Jezierewski
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Jolanta Lassak-Szymerska

Martwa natura z jajem

fotografia
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malarstwo

Vasyl Netsko „Na falach 
Motławy”, olej 
na płótnie

Andrzej Tuźnik „Piłka”, 
olej na płótnie
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Henryka Lisiecka „Piekło Dolne”, olej na płótnie

Daniel Kufel „Skarby Żuław”, olej na płótnie

Łukasz Jaruga „Pani burzy”, olej na płótnie



18     lipiec – wrzesień 2021

poezja

Andrzej Sikorski
w najgorszym wypadku

znowu unosi się i dopada
nie wiadomo skąd 

ona ucieka na szosę
i cokolwiek by się w ogrodzie
grillowanie trwa

jak przez mgłę pamięta
rozerwaną reklamówkę i krasnala w ramionach
za zakrętem

Jerzy Fryckowski
Epitafium  
Janusza Grodzickiego  
herbu Łada

Marii Grodzickiej na 81. urodziny

Ciągle mnie bolisz Polsko. Rano spod Modlina.
Ograbiłaś z Winnicy, z Wilna wygoniłaś.
Jak zbita suka skomlesz, że Jałty to wina.
Biegnie koło historii. Kroczy mocarstw siła.
 
Sprawdzę chłodną Kanadę, czy pachnie żywicą.
I oddam swoje serce brytyjskim konwojom.
Gdy w okuciach medali kiedyś mi policzą,
moja miłość do Polski będzie srebrną zbroją.
 
Po wojnie ustrój cieniem na mapę się kładzie.
Karabiny nie spoczną. Ktoś strzelał w Poznaniu.
Mówią do mnie:” Pan Polak? Czemu w Trynidadzie?”
Cyrankiewicz wciąż krzyczy o rąk ucinaniu.
 
To nie wrzesień jest polski. Ten kraj krwawi grudniem.
I słynie na cały świat nocnym zwłok chowaniem.
Dzisiaj pochylnie stoczni to miejsca bezludne.
Zdrajcom naszej pamięci błogosławisz Panie.
 
Nie mam do Ciebie żalu. Wracam z rejsu zawsze
Przecież się urodziłem Pod szczęśliwą gwiazdą.
Tylko co noc mnie budzą wspomnienia najkrwawsze
łopotem białych żagli, z września polską jazdą.
 
Aż przywiódł mnie do Polski ten cud w Watykanie.
Ściśniętych twardych pięści cios burzący mury.
I nocne w Nowym Jorku Miłosza czytanie.
Miłość na stare lata. Zawiszy kontury.
 
Biegnę Mario do Ciebie do oczu zielonych
Tylko jedna przecznica nasze dłonie dzieli
Zamiast u Twoich kolan krzykiem w drzew korony
Upadłem u stóp Boga, który z bicza strzelił
 
Jeszcze serce nad Skwerem jak ptak zatrzepoce
skrzydła rozwieją prochy bo ciało ktoś spalił
I Ty swoją garść Mario rozrzuć po zatoce
tylko tak pamięć o mnie uniesiesz na fali

Małgorzata Borzeszkowska
Stary cmentarz

stary cmentarz, cisza też niedzisiejsza oplata
wszystko jak bluszcz, nawet Frasobliwego,
który uwięziony między gałęziami błogosławi

połamane krzyże, spękane tablice, wyblakłe napisy –
przechodząc między nimi zastanawiam się,
czy opuszczeni zmarli uparcie szukają w tym labiryncie
swoich zapomnianych imion

podnoszę przewróconą doniczkę z chryzantemami,
szelest: szur, szur – szeleszczą liście

podziękowania?
odwracam się, to kos żółtym dziobem wybiera
modlitwy różańcowe spośród suchych liści,
rozdziobuje
na drobne okruchy

z porcelanowego zdjęcia chłodno uśmiecha się
lowelas w meloniku, jest śmiertelnie niepoważny,
cisza pachnie zielonym cieniem

Paweł Karmazyn
Śniadanie św. Benedykta

Mówią, że miłość wszystko pokona,
ale czy na pewno?
Nasze życie tutaj jest jak przelotna raca 
                               wystrzelona ze słońca.
Tylko narodziny mogą pokonać śmierć,
stworzenie nowego w paszczy losu.
 
Kiedy wszystko się w sobie zamknie,
będę gotowy, by stracić cień,
wtedy znajdę życie ponownie.

                                        tłum. Hanna Glok-Lejk
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kolaż

Joanna Kleinzeller Agnieszka Ciesielska „Oko”

Jan Misiek „Bruno Fey, Danzig”
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grafika

Wojciech Kostiuk

Sen o Boschu



21



22     lipiec – wrzesień 2021

malarstwo

Gabriel Roszak, autoportret, olej na płycie Urszula Cwalińska „Pod dębem”, akryl

Eliza Piechnik „Wstyd”, technika mieszana Danuta Kraszewska „Portret czarnowłosej...”, węgiel
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Aleksandra Anderman „Wielki Młyn”, olej Barbara Boetcher „Akt”, węgiel, kreda

Gina Wiszniewska „Krajobraz kaszubski”, olej na płótnie
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proza

Jan Stanisław Smalewski

Majstersztyk 

Drzwi do  tego pokoju ciągle były zamknięte. Ilekroć 

Katarzyna przyjeżdżała do ojca, odbijała się od nich całując 

przysłowiową klamkę.

- Tato, co tam jest? To znaczy… co tam ukrywasz przede 

mną?

Ojciec uśmiechał się tajemniczo i milczał.

- Pytam, bo może trzeba tam wejść i posprzątać – wyja-

śniła za którymś razem, na co usłyszała odpowiedź, że panu-

je tam wystarczający porządek i jej pomoc nie jest w niczym 

potrzebna.

- Kiedyś się dowiesz, co tam trzymam. 

- Co to znaczy kiedyś?

- To  znaczy po  mojej śmierci – przypominając sobie 

o kluczu do zamka, sprawdzająco dotknął kieszeni spodni. 

– Otworzycie drzwi i wejdziecie tam wszyscy.

I jakby dla jej uspokojenia dodał jeszcze: - Nie denerwuj 

się. Nie ma tam niczego cennego, co mogłoby ci się przy-

dać, ani takiego, co komukolwiek mogłoby zaszkodzić.

Ten tajemniczy pokój ojca nie  dawał jej spokoju i  tym 

razem, gdy przyjechała z niezapowiedzianą wizytą, przywo-

żąc mu okolicznościowy upominek.

- Fajki ci nie kupiłam, bo nie palisz – żartowała. – Koniaku 

też, bo już nie pijesz.

- Tak, tak. Cóż można przywieźć staremu ojcu? – spojrzał, 

jak córka sięga do podręcznej torby, szukając w niej upomin-

ku. – Niech zgadnę. Przywiozłaś mi coś na serce.

- Przywiozłam ci doskonałą nalewkę z  owoców amli. 

Specjalnie dla ciebie kupiłam ją, jak byłam ostatnio na wy-

cieczce w  Indiach. Podobno czyni cuda. Działa odmładza-

jąco, poprawia trawienie, wspomaga serce i  zapobiega 

nowotworom.

- Jeśli to nalewka na wszystko, to znaczy, że konkretnie 

na nic. – Ojciec zawiesił głos i z wyrzutem spojrzał na cór-

kę. -  Byłaś na  wycieczce w  Indiach, a  ja nawet nic o  tym 

nie wiem?

- Chciałeś powiedzieć, że jest oszukana? Na pewno nie. 

Cieszyła się ogromnym powodzeniem u turystów, którzy już 

jej właściwości sprawdzili wcześniej.

- Tak czy siak, dziękuję ci za nią. Liczy się intencja. To kie-

dy tam byłaś? – powtórzył pytanie, na które córka nie udzie-

liła odpowiedzi. 

- Joanna ci nie mówiła? Niedawno. Chciałam koniecznie 

zobaczyć Indie, a jak wiesz, nigdy jeszcze tam nie byłam.

Pytanie ojca wynikało raczej z  ciekawości. Już daw-

no przestał miewać pretensje do  córek, że  o  tym, co  ro-

bią w  swoim życiu, i  ze  swoim życiem, nie  informują ojca. 

To i tak wiele, że wreszcie po latach, gdy w ogóle nie pamię-

tały o jego istnieniu, zaczęły czasami go odwiedzać i co nie-

co interesować się starym ojcem.

Odkąd został sam, sam ze swoją samotnością, oswoił się 

nie tylko z nią, ale i z wszystkimi jej konsekwencjami, w tym 

spędzania świąt w  pokoju, do  którego wzbraniał dostępu 

córce.

- To co, powiesz mi, co ukrywasz w tym zamkniętym po-

koju? Pamiętam, że miałeś tam swoją pracownię. Nie widzę 

żadnych nowych obrazów - córka pokazała na ściany poko-

ju, w którym ją przyjął. – Malujesz jeszcze? A może nie chcesz 

pochwalić się swoimi nowymi dziełami, przyznaj się.

Zamiast odpowiedzi, podszedł do aneksu kuchennego 

i włączył elektryczny czajnik z wodą. – Pijesz jeszcze normal-

ną kawę, czy może jakieś specjalne nalewki? – zapytał córki.

- Robisz mi wyrzuty, czy żartujesz ze mnie? – zapytała.

- Ani jedno, ani drugie. Świat się zmienia. Co raz to czymś 

nowym jesteśmy zaskakiwani, a za wami młodymi nikt z mo-

jego pokolenia już nie nadąży. Pytam z ciekawości, bo zaso-

by mojej kuchni pozostają tradycyjnie te same od lat.

- Napiję się z tobą zwykłej parzonej herbaty liściastej Ju-

nan, tato. Prawda, że taką zawsze lubiłeś?

- Prawda, dobrze zapamiętałaś. A  co  do  malowania… 

Nie  maluję już. Od  dawna nie  maluję. Wydawało mi się, 

że  wiesz o  tym, że  odstawiłem malarstwo na  rzecz rzeź-

by. Ale  pracownię mam w  piwnicy i  niewiele tam jest 

do pokazania. 

- Chyba coś mi o tym Joanna mówiła, ale nie widziałam 

żadnej twojej rzeźby, więc wybacz, nie utrwaliło mi się.
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Swoją drogą, jak to mówią, mam nadzieję, że  to co  ro-

bisz, jest równie profesjonalne jak zajęcia?

- Swoją drogą – jak to podkreśliłaś – ani moje obrazy, ani 

rzeźby nic z profesjonalizmem wspólnego nie mają. To swo-

isty kicz na potrzeby zabijania czasu.

- A ambicje? Własne niespełnione ambicje, które teraz, 

mając dużo czasu, mógłbyś wreszcie zaspokajać?

- Ambicji pozbyłem  się dawno. Dzisiaj sztuka, jakąkol-

wiek by nie była, jest tylko towarem. Liczy się jedynie to, czy 

można ją sprzedać. – Ojciec Katarzyny zamyślił się. W  jego 

oczach pojawił  się cień rezygnacji. – Sztuka?.. – westchnął. 

Prawdziwą sztukę można jedynie oglądać w muzeach. Cza-

sami w antykwariatach. Chociaż… w skromnym domu też 

czasami chciałoby się mieć coś pięknego. A że mnie nie stać 

na to, to sobie dłubię swoją pseudo-sztukę na potrzeby wła-

snego serca. Na potrzeby otaczania się namiastką sztuki, któ-

ra jak wiesz, zawsze memu sercu była bliska.

- Tak, to  prawda. Nie  zapomnę, jak po  maturze usilnie 

mnie namawiałeś, żebym podjęła studia w akademii sztuk 

pięknych. Mam to  w  genach po  tobie, ale  jak widzisz, wi-

docznie ciągot do sztuki było w nich za mało.

- Jak widzisz, za słabe były te moje geny. Ale nie zwalaj te-

raz na biologię. Miałaś naprawdę talent. A ja nadzieję, że zo-

staniesz artystką. Twoja siostra Joanna zresztą podobnie.

- Joanna prócz tego pisała wiersze.

- No właśnie. I to najbardziej mnie bolało, że na przekór 

ojcu, żeby postawić na  swoim, matka pokierowała wami 

inaczej.

- Tato proszę, nie wracajmy do tego. Mamą też kierowa-

ły jej ambicje, a że w jej genach więcej było pragmatyzmu, 

sama przecież ze sztuką wiele wspólnego nie miała, było jak 

w rachunkach: trzy do zera. Przegrałeś. Ja wybrałam chemię 

i jestem z tego zadowolona, a Joannie nie poukładało się zu-

pełnie z innego powodu, wiesz o tym.

- Tak, tak. Joanna miała zbyt kobiecy temperament. Ma-

cierzyństwo to także powołanie. Masz rację. 

A  co  do  ciebie, w  końcu ważne jest to, że  skończyłaś 

studia i  że  jesteś z  siebie zadowolona. Moje ambicje ojca 

w stosunku do was już dawno temu przestały być ważne. 

Tak tylko wspominam, bo wywołałaś temat.

A wiesz dlaczego wolę rzeźbić, niż malować? Bo się ze-

starzałem. To tak, jak z lekarzami. W pewnym wieku chirurg 

musi odejść od  stołu operacyjnego, bo  zrobiłby krzyw-

dę pacjentowi. Bo zaczynają mu się trząść ręce. A  jak ręce 

trzęsą  się malarzowi, to  też precyzyjnej kreski na  płótnie 

nie wyciągnie.

- Jednak zależało ci na  profesjonalizmie. Mogłeś prze-

cież zamiast dłubać w drewnie, malować abstrakcje. Jeden 

taki obraz wisi u  mojej kuzynki. Chyba mama jej go dała. 

Nie ważne, ale wiesz co? Już kilka razy ją pytano, czy by go 

nie odsprzedała. Jest naprawdę namalowany profesjonalnie.

- To, że  się podoba kilku osobom… - nie  skończył, 

bo córka weszła mu w zdanie. – I mnie także – podkreśliła. 

– Nawet i tobie – dodał zatem – nie świadczy jeszcze o pro-

fesjonalizmie, wiesz o tym.

Ojciec uśmiechnął się do córki i sadowiąc się przy stole 

naprzeciwko niej, smakował ostrożnie gorącą herbatę. – Daj-

my spokój sztuce. Opowiedz mi, co u ciebie słychać. Jak mąż, 

praca? Jak inne ważne sprawy?

Wiedział, że raczej niczego nowego się od córki nie do-

wie, ale przecież tradycyjnie wypadało o to zapytać. Zapytać 

o tradycyjne Co słychać? Nie chciał robić jej wymówek, że tak 

dawno u niego nie była, że nie miał od kilku miesięcy od niej 

wiadomości, że… No właśnie. Stary, doświadczony wilk wie, 

że z czasem skazany zostaje na samotność. Że na tę samot-

ność skazuje go nie  tylko natura, on sam poniekąd sobie 

na nią zasłużył swoim życiem. Robienie córce jakichkolwiek 

wymówek mogłoby tylko ją zrazić. To już lepiej niech zosta-

nie tak, jak jest. Niech przyjeżdża z okazji świąt, przy innej 

okazji, która zdarza się rzadko, ale przecież się zdarza.

Zapewne ona też kiedyś zrozumie, że  popełniała błąd 

nie pamiętając o starym ojcu i tak rzadko rozmawiając z nim 

o wszystkim, o czym tylko córce z ojcem rozmawiać wypada.

A  może nie  zrozumie tego nigdy? Może jej potrzeby 

ukształtowane zostały inaczej, przez inny świat i  warunki. 

Gdyby pozwolił jej otworzyć drzwi do  tego zamkniętego 

pokoju i  gdyby wyjaśnił sens tego, co  tam by zobaczy-

ła, może zmieniłaby swoje postępowanie, zreflektowała 

w czym tkwi sens życia w rodzinie? Chociaż..? Czyż można 

tego wymagać od młodej osoby, której dzieciństwo pozba-

wione zostało pełnego wymiaru rodziny, której rodzinny 

dom miał wiele pokojów, ale  brakło w  nim tego jednego. 

Tego, w którym rodzice razem z dziećmi spożywają posiłki, 

oglądają telewizję i rozmawiają na różne tematy, wymienia-

jąc ze sobą chociażby nie zawsze zgodne poglądy i mimo 

dyskusji przy nich pozostając.

Pewnie, że mógł inaczej pokierować swoim życiem. Każ-

dy zawsze ma inny wybór, niż ten przy którym ostatecznie 

pozostaje. Iluż to mężczyzn, kiedy na przykład spożywają al-

kohol, w rozbudzeniu emocjonalnym wypomina swoim żo-

nom: Gdybym nie trzymał się całe życie twojej spódnicy, byłbym 

zapewne twoim dyrektorem, w tej zasranej firmie, w której mu-

sisz tyrać za grosze. Albo odwrotnie, ile żon, kłócąc się o nową 

kieckę ze  swoim mężem, nie  wypomina mu: Gdyby nie  to, 

że dałam ci się tak kiedyś głupio omotać, dzisiaj mogłabym być 
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Julia Mazur, rysunek długopisem 

wielką panią. Jeździć z tym rudym Walendziakiem porządnym 

Porsche, bywać w luksusowych restauracjach, spędzać wczasy 

na Majorce, czy Bóg wie, gdzie jeszcze.

No  właśnie, Bóg wie co  mogłoby  się zdarzyć, gdyby 

inaczej postąpił z tym, czy z tamtym. Gdyby inaczej ułożył 

sobie życie. Jedno jest pewne: czasami wybory są ostatecz-

ne i nie ma co do tego wracać, nie ma co rozpamiętywać. 

A pomyłki zawsze kosztują. To tak jak z nieudanym zakupem 

butów czy spodni. Trafisz dobrze, długo nosisz i jesteś z tego 

zadowolony. Trafisz źle, musisz próbować trafić lepiej.

Z matką swoich córek trafił dobrze. Nie narzeka. Ich mi-

łość była wyborna jak czekolada. Tak, trafnie to ujął, jak cze-

kolada na  którą apetyt miało zbyt wielu. Pewnie, że  mógł 

ją trzymać tylko dla siebie, ograniczając reklamowania  się 

na  zewnątrz. Mógł zniewolić jak pięknego ptaka, zatrzy-

mując w  złotej klatce. Tylko, że  to  nie  było w  jego guście. 

Był  artystą, piękno którym  się otaczał, udostępniał innym. 

Niech zobaczą, niech także cieszą nim oczy, niech… funk-

cjonuje swoimi kanałami rozprzestrzeniania  się piękna. 

Piękno też powinno mieć wybór. Powinno w pewnych sytu-

acjach decydować, czy pozostaje w domu wielkim jak mu-

zeum, w swoim nieskazitelnym, ale jednym jedynym pokoju, 

czy… panoszy się po wielu pokojach.

W tym pokoju, do którego wzbraniał dostępu córkom, 

mężczyzna ukrywał przed światem właśnie taki symbol. 

Symbol piękna, którego nie  mógł przy sobie zatrzymać 

na stałe. Portret swojej byłej żony. Majstersztyk – jak chwalił 

w  duchu sam siebie. Naprawdę profesjonalnie namalowa-

ny obraz pięknej kobiety, którą była ich matka. Majstersztyk 

piękna, które tak naprawdę można było dopiero w tej posta-

ci zamknąć w jednym pokoju.
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poezja

Paweł Karmazyn
Strach, który przynosi szczęście

Odwieczna mowa oceanów
jak stary kanion
wypełniony marzycielskim głosem wiatru.

Rzeki niczym żyłki liści w zieleni,
wokół słychać szepty,
paplaninę ptaków.

W ostatecznym rozrachunku 
każdy tańczy samotnie.

                         tłum. Hanna Glok-Lejk

Tadeusz Jałoszyński
                                   Motto: 
                                   „Czy słyszysz 
                                   jak wicher burzliwie wieje, 
                                   jak strumień myśli się pieni …? ”

Rozproszony duchem czasu
Gdy chmura smutku mnie przyćmi 
Lubię myślami sięgnąć do edeńskiej kniei 
Natchniony prochami dawnych laurów Gai
Próbuję zachować przybytek ich cieni

Dążąc do poznania dawnego czasu prądów
Szukam ciemnych żużli w złotym bursztynie
Nie sądzę bogiń i dawnych bogów
Nie gonię ich sławy i myśli w polocie

Gdzież mi myślą grzebać ich upiory
Po co mam szukać w mogiłach chłodu
Grzebiąc dotykać zimnych kości
Które mgła bławatków kryje wonie

Poezjo! Najpotężniejsza bogini świata 
Którą przędziesz ranną zorzą ducha poety
Nastawiasz wiosenną porą jego myśli 
- zachowaj je i osłoń przed wyziewem czasu

Niech Twój duch natchniony mi odpowie
Bo pisząc nie dbam o osądy i zachwyty
Czy zapał mój wzajemność Twojej duszy budzi
Pragnę wraz z wiosną ujrzeć nadziei rozkwity 
By czasem myśli w rozdwojeniu duchem
Złączyły się w całość a nie padły okruchem

Zbigniew Ignacy  
Brzostowski
Czerwiec w Oliwie

II
Moje oczy niebiesko-zielone,
moje oczy umierały z tęsknoty
za przestrzenią.

Zaplątani we własne sprawy
wędrowaliśmy zakurzoną drogą.
Mijając domy
nabrzmiałe pamięcią niezwykłych wydarzeń.
Skryte w cieniu lip
dwory gdańskiego mieszczaństwa,
których dachy przegniłe,
a logika ogrodów pokonana przez chwast.

Zapach stajni wirował w rozgrzanym powietrzu.
Patrzyłem –
jak grubym sferycznym grzebieniem
czeszesz końską grzywę.
Takim jakim ja czeszę swoje długie włosy.

Wzgardzeni strażnicy wiary
chorują na zapomnienie.

Wiem, przychodzą ci, którzy pięknie mówią.
Bohaterowie martwych epok miłujący sławę.
Ich wymownością upojeni,
nabieramy się na własne słowa.
Polerując szlachetną duszę
śliną mrocznych marzeń,
szydzimy z naiwności.

Patrzyłem jeszcze na inne rzeczy,
o których tutaj nie będę opowiadał,
bo nie dotyczą mnie w taki sposób,
w jaki bym tego pragnął.

Zaplątany we własne sprawy
rozmawiałem z końmi.

Wędrowaliśmy
tonąc w wysokiej trawie.
Śmiejąc się głośno.
A nasze ręce pachniały końskim ciepłem,
nawet kiedy las ogłuszył nas swoją wilgocią.

A moje oczy-
Rozszarpały je wściekłe psy
wyobraźni.
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Wiesław Jezierewski „W Straszynie”

Bogdan Groth, Elektrownia Wodna Pruszcz Gd. Hanna Idzikowska, Park Centralny w Pruszczu Gd.

Jesień
fotografia



29

Zenon Kosater „Adam i Ewa”, płaskorzeźba (fragment), 
fot. Henryka Lisiecka

Anna Flis, płaskorzeźba

Danuta Kraszewska, rzeźba, ceramika. Fot. Michał Boduch Ewa i Zbigniew Boduch „Perun”, rzeźba w granicie. Fot. Michał Boduch

rzeźba, ceramika
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Iwona Deptuch-Dymowska, akwarela Aleksandra Nowogrodzka, pouring, akryl na płótnie

Ewa Kruglik, „Requiem”, pastel Alicja Kazanowska „Hiszpański byk”, olej

Barbara Jankowska, akwarela

malarstwo
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Teresa Piotrowska „Hulhumale 4”, olej Tadeusz Wojewódzki „Ku nadziei”, akryl na płótnie

Maria Chmiel „Jesień”, olej na płótnie
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Stach Szulist

Larwy 
(fragment)

Wszyscy od  lat wiedzą, że  nie  pociąga cię jakikolwiek 

rodzaj, czy też forma kombatanctwa. Chciałbyś to  wyrazić 

dosadniej, ale rezygnujesz zdawszy sobie za każdym razem 

sprawę, że  przeciętny zjadacz chleba, zaganiany za psim 

groszem i  urobiony po  pachy, by przetrwać w  tej dżungli 

stwarzanej przez polityczne kuchty, ma to zwyczajnie w du-

pie. Zatem kiedy w szkole, gdzie od jakiegoś czasu, dokład-

nie ponad dwudziestu lat, pracujesz, choć coraz częściej 

wstydzisz się nazywać to pracą, w ogóle tego sponiewiera-

nego zawodu się wstydzisz – ucząc polskiego – pojawia się 

redaktor Burczyk z  twoją dawną kochanką i  zaczynają 

na przemian opowiadać o swoich heroicznych wyczynach 

z okresu wojny polsko – polskiej - wojny jaruzelskiej - jak ją 

w  tamtym czasie z  kumplami nazywaliście, albo jak może 

nazwano ją tak później, jacyś politolodzy, komentatorzy, 

herosi polityczni wojujący o dziejową sprawiedliwość, sam 

już pojęcia nie masz, nieważne – i tuż po jej wprowadzeniu, 

to zwyczajnie trafia cię szlag. W pewnym momencie masz 

nawet ochotę podnieść tyłek i  ryknąć spierdalajcie stąd! By-

liście klakierami tej wojny, lizaliście dupska czerwonym, a teraz, 

kiedy liczycie na starczą amnezję niektórych z tych, którzy wte-

dy jeszcze co nieco orientowali się w zakręconej rzeczywistości 

politycznej, przyłazicie tu i pierdolicie takie farmazony, że kupę 

z wrażenia zrobić można! Wodę z mózgów dzieciakom robicie! 

Mimo to  nie  odzywasz się. Nie  ze  strachu, bo  odwagi 

nigdy ci nie brakowało. To pod wpływem wzroku dyrektor-

ki. Ma w charakterze to coś, czym podporządkowuje sobie 

ludzi bez słów. Wie o tobie z tamtego czasu, o tych ludziach 

stawiających się teraz ponad wszystkich wodzów prawych 

i nieprawych rewolucji, bohaterów narodowych i ponadcza-

sowych i - zanim przybyli, chętna do debaty młodzież skądś 

ich wyszperała, na  podstawie informacji zamieszczonych 

w nowo stworzonym brukowcu, a może z lochów Internetu 

– powiedziała:

Pamiętaj Filip, to  jest rewir mojego zarządzania i  nie  chcę 

tutaj żadnej zadymy. Zostały mi jeszcze dwa lata do emerytury 

i nie mam zamiaru użerać się z tymi bambusami, co to nikogo 

i niczego nie uszanują. Poza tym, pomyśl, masz już swoje lata, 

kiedyś trzeba wreszcie zapracować na  emeryturę, a  jeśli do-

prowadzisz, że cię i stąd za niewyparzony pysk wyleją, a wiesz, 

że  czasy teraz takim działaniom sprzyjają znowu jak niegdyś, 

to  już nikt nigdzie cię nie przyjmie. Ci od koryta i z kuratorium 

w  nosie mają twój kombatancki życiorys. W  ogóle wszystkich 

nas w  dupach mają, przepraszam, ale  tak to  widzę. A  swoją 

drogą, weź jeszcze pod uwagę i tę okoliczność, że małolaty cię 

uwielbiają. To się naprawdę liczy. Zwłaszcza, że oni zazwyczaj 

nikogo nie  tolerują, nawet samych siebie. Resztę olej. Bywa, 

że złe przemija. 

Stara kochana Gienia, pomyślałeś i zmusiłeś narastające 

emocje do uśnięcia. W każdym razie do uspokojenia. Niech 

sobie Burczyk z Martyną chrzanią co  im się tylko na temat 

ich bohaterstwa we łbach zalęgnie, a ty milczysz i kombinu-

jesz, jak by im tu po czasie dopieprzyć? Jednego nie możesz 

sobie odmówić, rozkoszy podejścia do  nich po  wykładzie 

i pogratulowania im dobrego – ba, znakomitego! – samo-

poczucia. Solidnie musieli się nagłówkować, żeby na potrze-

by teraźniejszości odpowiednio poukładać swoje życiorysy 

w dającą się sprzedać logiczną układankę. Zastanawiasz się, 

skąd wyszarpać tyle złośliwości, by wystarczyło na  wypeł-

nienie ich pustych łbów? Jeszcze nie wiesz, a może i wiesz, 

ale naiwność w tobie jak zwykle bierze górę, że do nich nie-

wiele dociera, są jakby nieprzemakalni, odporni na wszelką 

krytykę jak złoto na rdzę.

Spotkanie z  młodzieżą kończy  się szybciej niż plano-

wano. Miały być dwie godziny lekcyjne, ale po czterdziestu 

pięciu minutach wszyscy są wolni. Słuchacze bynajmniej 

nie  są zainteresowani polityką, rocznicowymi obchodami, 

a  już najmniej wyborami sejmowymi i prezydenckimi, tym 

bardziej rozpamiętywaniem kolejnych katastrof narodo-

wych, kolejowych czy lotniczych i  tego, czy zmarły papież 

ma być świętym, czy pozostać tylko błogosławionym, zmar-

ły tragicznie prezydent zmarłym tragicznie, czy też pole-

głym na  nieludzkiej ziemi, a  Jezus Chrystus królem Polski, 

proza



33

czy aż tylko pomazańcem bożym? Próba debaty o papieżu 

rodaku oburza Burczyka uważającego zmarłego za najwięk-

szy autorytet wszech czasów, choć kiedyś sam nazywał go 

sprzedawcą lodów, czemu wyraz dawał w  kilku tematowi 

poświęconych publikacjach, które skrzętnie przechowu-

jesz i zastanawiasz się, jak mu to publicznie wytknąć celem 

ośmieszenia przed przyszłym elektoratem. Ale  zapamięta-

ne przez ciebie – niewierzącego – nabijanie  się z  papieża 

w  epoce minionego ustroju było. Podobnie nie  są zainte-

resowani chwaleniem się otrzymanymi odznaczeniami, dy-

plomami, laurkami na cześć. Zaś były redaktor jakby chciał, 

chcieli we  dwoje ze  zrobioną na  młodą Trojanowską Mar-

tyną, według ciebie już tylko przeterminowanym kurwisz-

czem, wykrzyczeć – patrzcie, z jakimi zacnymi obywatelami 

macie dziś do czynienia! Z perłami tego narodu, nie jakimiś 

istotami podlejszego sortu. Z  nieskrywaną satysfakcją ob-

serwujesz więc, wodząc językiem po dolnej wardze, że mło-

dzi, podobnie jak ty, mają to  w  dupie, żyją maturami, ich 

zagmatwaniem, lękami o  przyszłość własną, a  nie  przed-

potopowymi sukcesami jakichś staruchów i  ich udawany-

mi bólami po starcie, o której ledwie mgliste pojęcie mieć 

chcą i innego nie potrzebują. Nie reagujesz słysząc, jak kilku 

chłopców z czwartej Ce śmieje się, że ten gość – to o Burczy-

ku, w zbyt ciasnym garniturze i z wyświechtanym krawatem 

w patriotycznej tonacji kolorystycznej, chyba jeszcze z cza-

sów nieboszczki partii, której sztandar równie wyświechtany 

cichaczem w  zapomnienie wyprowadzić kazano – wyglą-

da, jakby walec przez niego przejechał, taki przepity i wyprany 

z resztek spermy, aż zadziwia cię kreatywne skojarzenie, cho-

ciaż nie powinno, bo doskonale wiesz, słyszysz, że temu po-

koleniu wszystko się z seksem kojarzy, a ta facetka to chyba 

jakaś kombatantka z burdelu, bo tylko stare kurwy robią takie 

wyjebiste makijaże. 

Natychmiast zwracasz im uwagę – dla zachowania 

pozorów, bo  potem ktoś  się może przyczepić, że  byłeś, 

słyszałeś i nie reagowałeś, w końcu jesteś belfrem – iż bez 

względu na domysły, nie wolno, a przynajmniej nie wypada, 

opowiadać takich rzeczy o damach. Z atencją gości się w na-

szym kraju podejmuje. Niewiele jednak sobie z tego robią, 

bo zaraz nadziwić się nie mogą, niemal gardłując jak dawna 

szlachta na sejmikach ziemskich, to chyba pan nigdy prawdzi-

wej damy nie widział? A poza tym, jak się panu mogło spodobać 

takie ględzenie, skoro ta baba zielonego pojęcia nie miała o tym, 

co  tak naprawdę chciała nam powiedzieć. Mamy wrażenie, 

że to jedna z tych farbowanych działaczek, która nigdy porząd-

nie w dupę od komunistów nie dostała.

Przyznałeś im rację, jednak jak najszybciej postana-

wiasz opuszczać towarzystwo miłych rozmówców, bowiem 

pragniesz za wszelką cenę dopaść gości. Przynajmniej im się 

przypomnieć, lecz nie  masz zamiaru informować o  tym 

małolatów. Wiedząc, że w każdej chwili byliby gotowi pójść 

z tobą.

Kiedy w  końcu stajesz z  nimi oko w  oko i  mówisz, ser-

wus ludzie, kopa lat, co u was słychać? Tak jakoś znikliście wtedy, 

jakbyście zatonęli w odmętach tamtej pokracznej rzeczywisto-

ści, a ja zostałem prawie sam, w zasadzie zupełnie sam, na dnie 

tego oceanu – sam nie  wiesz, czemu pieprzysz tak od  rze-

czy, popadasz w  ten schemat narzekania, patos żałosny, 

dlaczego znów burzą się w  tobie te emocje, jakim jeszcze 

przed chwilą wzbraniałeś uaktywniania – i do końca miałem 

nadzieję, że coś się zmieni, że ktoś może sobie o mnie przypo-

mni, że po zmianie ustroju, a zwłaszcza po tej najlepszej, dobrej 

zmianie…. 

I jeszcze tak przez chwilę nawijasz, pierdolisz niemal, lecz 

widzisz zarazem, że Martyna z coraz większym niepokojem 

spogląda na zegarek, zaraz też dodaje, pan wybaczy, ale już 

jesteśmy z mężem spóźnieni, mamy ważne sprawy w urzędzie 

wojewódzkim, sam pan wojewoda osobiście, w  końcu nasz 

człowiek, jakby nawet pańskiego pokroju, o zawodzie myślę, tak 

słyszałam… 

Mówi jeszcze przez pewien czas, ale nie wiesz o czym? 

Zwyczajnie wyłączasz się. Dopada cię nagle jakaś niewytłu-

maczalna dla ciebie samego blokada słuchu. Jaki mąż? Jaki 

urząd? Co się dzieje, oni razem? Mąż i żona? Martyna z tym 

dupkiem? Szemrana działaczka podziemna, materac połowy 

facetów związanych z eską, ale to wiesz obecnie, po  latach 

życzliwi ci donieśli, a  teraz z  tym palantem, dziennikarzyną 

za kupę gnoju niewartego nawet obsikania, który włóczy  się 

po zbiorowiskach takich, niczego jeszcze nieświadomych, mało-

latów i wtrynia im swój kit!? Bo inaczej nazwać tego nie potra-

fisz. Tymczasem goście wolą udawać, że ciebie nie znają, albo, 

że zapomnieli o twoim istnieniu, bo taki szmat czasu, zalew 

roboty i tłumy dookoła, a to jego, niegdysiejszego marnego 

żurnalisty – coś tam sobie przypominam, ale wie pan, w mojej 

pracy, w tak rozbieganej redakcji, kiedy każdego dnia spotyka się 

taką masę ludzi - wkurwia cię do tego stopnia, że masz ochotę 

zaryglować drzwi wyjściowe i poczęstować oboje solidnym 

kopniakiem w dupska. Tak, żeby im się od razu odblokowa-

ły zapleśniałe komórki mózgowe. Masz ochotę zamienić się 

jednego z  tych byczków wystających każdego dnia za ro-

giem szkoły i wypatrujących, komu by tu dowalić, aż wresz-

cie dowalają, to znaczy najebią. Dokładnie to samo chodzi ci 

teraz po peryferiach mózgu. Choćby w podzięce – czy dla 

przypomnienia, uświadomienia – za to, że oni teraz tam, wy-

soko i nad wszystkimi ze wszystkim co najlepsze, a ty wciąż 

na ideowym wygnaniu, bez samochodu nawet, w kawalerce 
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wciąż niespłaconej i  marnymi szansami na  emeryturę po-

zwalającą żyć w godnych warunkach, o czym co rusz z ust 

takich jak Burczyk i twoja była słyszysz.

A potem, kiedy po nich zostaje już w szkolnych koryta-

rzach intensywny zapach drogich perfum i wód kolońskich 

czy chuj wie, czego tam taki dżentelmen ze  szlifami dzienni-

karsko podziemnymi używać może postanawiasz udać  się 

do  jednej z  winiarni i  porządnie zalać pałę. Przypomnieć 

sobie młode lata i zatopić w niedrogim winie te pomiędzy 

nimi, a  teraźniejszością. Coraz nieznośniejszą i  skapcaniałą, 

obsikiwaną i obsrywaną przez takich jak twoi niedawni roz-

mówcy, domorośli cwaniacy zwani politykami.

Ale nici z błogiego zalewania rzeczywistości, bo w two-

im ulubionym lokalu – jak ostatnio coraz częściej się zdarza, 

aż chciałoby się zapytać, co  robi szkoła i gdzie są rodzice? 

– urzędują już uczestniczący w  spotkaniu w  bohaterami 

uczniowie. Taka teraz moda, że skoro tylko skończą osiem-

nastkę, w nosie zaczynają mieć wszystkie zakazy rodziców 

i  nauczycieli. Wtedy sobie myślisz, że  czasami przydałoby 

im się trochę reżimu rodem z epoki komunistycznej. Ale oni, 

kurwa ich mać, nawet nie  rozumieją, o  czym  się do  nich 

mówi, gdy chodzi o sprawy polityki. A  już kompletnie wy-

miękają, jak mawiają, kiedy w grę wchodzi historia. Twój naj-

lepszy uczeń twierdzi, gdy usiłujesz zabawić się w starego 

zgreda, co  nie  bardzo ci wychodzi, chociaż już mocno  się 

postarzałeś, dla nich bywasz chwilami wykopaliskiem ar-

cheologicznym, jesteś, Filipie z kapusty (pozwalasz im na  to, 

taki masz z  niektórymi układ) jakby nie  z  tego świata, to  się 

po prostu kupy nie trzyma i nic mi z tego nie przyjdzie, że będę 

wiedział z kim leżałeś na materacu i co to był ten wasz materac, 

czy styropian, czy jak wy to  tam w kombatanckiej nomenkla-

turze nazywacie? Albo w jakiej atmosferze Wałęsa skakał przez 

płot? Skoczył, bo chciał, jego kłopot i tych, co lubią brudzić łapy 

w  szambie przeszłości. Olej cały ten syf i  skocz lepiej od  czasu 

do czasu na jednego do baru, nawet z nami, nie wykablujemy 

dyrektorce, albo zarwij jakąś rasową dupę i porządnie ją wyru-

chaj. Po  chuj zadręczasz  się widokiem jednego, czy drugiego 

fiuta z telewizji? Pierdol ich i to wszystko, co w nich. Masz cza-

sami ochotę zdzielić go za to w gębę, ale wiesz, że miewa 

rację, chociaż takiemu staremu repowi jak ty, z trudem przy-

chodzi przyznawać rację małolatowi. Bo jakiś rys na charak-

terze wychowanie dawnej epoki zostawiło.

Nie masz zwyczaju zalewać pały po jakichś traumatycz-

nych przeżyciach, lecz tego wieczoru, wertując stary album 

z fotografiami, otwierasz butelkę dżinu i wlewasz sobie po-

rządną dawkę do szklanki. Lubisz pić na ostro, bez toniku czy 

innego rozcieńczalnika. Też w  ramach rekapitulacji z  mło-

dości, kiedy trzeba było imponować wszystkim wokół, jaki 

tęgi ma  się łeb, że  można – nawet trzeba! - przebalować 

cały tydzień, bo  tylko tak można było przetrwać komunę. 

Im więcej w  siebie wlewasz, tym mniej znaczą dla twarze 

na  tych zdjęciach, a  jeszcze mniej te zdarzenia, które uda-

je ci się wydobyć z zakamarków pamięci. Choć od wielu lat 

nie miewasz na  takie sentymentalne podróże ochoty. Pró-

bujesz odpowiedzieć sobie chwilami na pytanie – dlaczego 

i co się stało z naszą paczką z tamtego czasu? Może jest tak 

dlatego, że  kiedy czułeś, iż  coś powinieneś zyskać, skorzy-

stać w odpowiednim czasie, to jedyne, czego doświadczy-

łeś, to utrata pracy i zamknięte wszędzie drzwi gabinetów, 

gdzie pośród eleganckich mebli i  stylowych tapet zdobią-

cych ściany, a nabywanych za dolary w Peweksach, liczyłeś 

na spotkanie z tak zwaną pomocną dłonią. Dłonią, w istnie-

nie której tak naprawdę nigdy nie wierzyłeś, uważałeś gadki 

na ten temat za zwykłe komunały, brednie na resorach, pa-

planinę czczą mającą jedynie na celu poprawienie samopo-

czucia wszystkim sfrustrowanym i wyautowanym. Przecież 

nie chciałeś się do takich zaliczać za żadne skarby.

Durniem byłem, powtarzasz sobie co  rusz. Niektórzy 

mawiają, że jesteś nim nadal. Naiwny i głupi.

Kiedy inni w osiemdziesiątym drugim mieli opracowane 

strategie własnych karier politycznych – bo  jestem pewien, 

że taka suka Martyna i ten pajac Burczyk ledwie dziobiący w tej 

swojej komunistycznej gazetce, mieli dokładnie opracowane 

schematy działań w  zależności od  wariantu rozwoju sytuacji 

politycznej, prawienie banałów o  konieczności wyzwolenia 

spod czerwonego buciora było tylko przykrywką, wiekiem 

na kotle, z którego miała nie uchodzić para wolności - tobie się 

zachciało szlachetnej walki dla sprawy, idei, która naprawdę 

tyle obchodziła działaczy z pierwszych stron gazet i rapor-

tów esbeckich, ile warte były kalkulacje co  do  przyszłych 

apanaży. Pamiętasz. Nie wiesz tylko, czy dobrze robisz ma-

jąc wszystko to, co się wtedy w twoim życiorysie zdarzyło, 

w dupie. Tak. Dosłownie tam. I tylko czasem ci żal, gdyż przez 

to nigdy nie zdobędziesz się na wysiłek dania za to w mor-

dę komuś, kto zasłużył. Niejedną szczękę powinieneś do tej 

pory zmiażdżyć. Niejednego zmusić do  wybulenia sporej 

kasy na nową sztuczną, może na implanty, tak teraz modne 

wśród celebryckich polityków chcących czarować uśmie-

chem jakby szczerym. /…/

Stach Szulist „Larwy”, wyd. PSYCHOSKOK, Konin 2020
Powieść została nagrodzona podczas XXI Konkursu Literatu-

ry Kaszubskiej i Pomorskiej „Costerina” 2021
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Hanna Glok-Lejk
Brzuchonogi i my

Odkąd opuściły nas psy,
uprawiamy w ogrodzie ślimaki.
Najbardziej lubimy te w zielonych kapturkach,
są życzliwe, większość czasu spędzają na rozmyślaniu
lub podróżach śluzośladem.

Ślimaki żywią się drożdżami i pietruszką,
jest ich coraz więcej.

Po długiej rozmowie
przerywanej oglądaniem lepkich kremów do twarzy,
decydujemy, że dwurożce zostają z nami.

Janina Laskowska-Mróz
* * *

Jak jesienny liść
znajduje miejsce
w pudełku ze skarbami
lub umiera samotnie 
tak i człowiek
znajduje miejsce
w sercu drugiego człowieka
lub umiera samotnie

To właśnie 
zainteresowanie
fascynacja
pamięć
przyjaźń
i miłość
decydują o tym jacy jesteśmy
decydują o naszym życiu

Roman Ciesielski
taki dzień

taki dzień
zakopany w ogrodzie

nie znajdziesz go
mgła ci nie pozwoli
zabierze do siebie
jak każdego poranka

jesienne kolce ostu
powbijane w moje ciało
obezwładniają świat
jesienną mgłą w oczach

Tadeusz Karmazyn
Pudełko starego faceta

Na nocnym stoliku stoi pudełko, w nim listy,
negatywy smutków, uśmiechów historii młodzieńczego faceta,
łez też. Na samym wierzchu codzienne rytuały, bolesne banały
ubrane w nowoczesne formy istnienia,
powykrajane martwe serca, 
jakiś strzęp słowa zgubionego kiedyś,
włosy kota, który skoczył z dachu domu z cegły czerwonej jak Karmazyn.
Sięgam po coś co tam jest w środku i za każdym razem myślę 

moja ręka jest cięższa niż poprzednio. 

Inne pudełko, a może takie samo
W metalowym pudełku listy 
fotografie negatywy
smutki uśmiechy historii
codzienne rytuały nieznośne banały

te świadectwa ze szkół
stemple prawdziwości zapach starości
nie do zatrzymania na zawsze
pożegnania zaklęcia 

zadry pamięci wbijają się w ścianę

Zofia Maria Smalewska
Sen o matce

Pamiętam twój uśmiech i szept
byłaś blisko czułam twój dotyk i ciepło rąk

Łyk gorącej lipowej herbaty
niedoczytana książka przerwany film
i te słowa piosenki śpiewanej przez ciebie

Podchodzę do porcelanowej lalki
wciśniętej w kąt życia przytulam ją 
i jakbym poczuła twoje muśnięcie
Czy to życie śni mi się mamo?

poezja
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Juliana Sobieszczyk, haft kaszubski. Fot. Grażyna Goszczyńska

Elżbieta Maria Laskowska „Statek”, makrama Krystyna Bichowska , haft krzyżykowy.  
Fot. Kamila Chomicz

Olena Ulyanova, druk botaniczny, lokalne rośliny, papier akwarelowy

haft / makrama / druk botaniczny
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Barbara Harbul

Stach Szulist: „Coś przeminęło”  
(recenzja powieści)

„To świt, to zmrok, płyną szybko noce i dni(...)
Coś rodzi się i coś przemija, ale zostaje po nas ślad...”

Mam przed sobą najnowszą i trzecią z kolei powieść oby-

czajową Stacha Szulista „Coś przeminęło”. Książkę z  piękną 

dedykacją i życzeniem Autora przeznaczonym dla mnie, prze-

czytałam w  ciągu tygodnia, ale  z  zamiarem napisania o  niej 

swojej opinii, nosiłam się niemal trzy tygodnie, mówiąc zainte-

resowanym, piszę już piszę...na razie myślę.

Przeżyłam tę powieść tak bardzo, jak bardzo może czytel-

nik przekuć słowa pisarza na własne doznania.

Trzecia książka danego autora daje już możliwość rozpo-

znawania stylu, optyki postrzegania rzeczywistości, sposobu 

prowadzenia narracji, nawet kierowania bohatera.

Zacznę od tytułu, niewątpliwie nośnego: Coś przeminęło. 

Zaimek „coś” jest bardzo pojemny treściowo, otwiera czytel-

nikowi szerokie pole manewru własną wyobraźnią. Dla mnie 

to „coś”, to określona postać świata, obecnie świata sprzed pan-

demii i jeszcze kilku innych istotnych zdarzeń, z których najważ-

niejsze to likwidacja gimnazjów. Nie ma więc już tej przestrzeni, 

z którą nierozerwalnie związana jest treść utworu.

Na pytanie zadane Pisarzowi, co jest kanwą powieści, usły-

szałam krótkie, „miłość”. To prawda, wartka akcja prowadzona 

jest w  wędzidłach miłości, niekoniecznie tej sakramentalnej, 

uwieńczonej małżeńską przysięgą, ale wręcz przeciwnie, wyro-

słej ze zdrady tej przysięgi. W dziesięciu latach nieformalnego 

związku Miry - nauczycielki matematyki w miejscowym gimna-

zjum i Maksymiliana - dyrektora tejże placówki oświatowej, za-

myka się świat przedstawiony niełatwej (z różnych względów) 

w odbiorze powieści.

Samą miłość poznajemy również w  innych relacjach, np. 

matki do dorosłego już dziecka, które upewnia ją o swojej od-

miennej orientacji seksualnej, dziadków do nieślubnego dziec-

ka ich córki Miry, czy w końcu wzajemnego stosunku do siebie 

długoletnich małżonków, rodziców Miry i jej brata.

Narracja powieści prowadzona jest z pozycji kobiety, owej 

właśnie nauczycielki, „konkubiny”, „partnerki” czy w końcu „ko-

chanki” dyrektora, jak sama siebie określa.

Po raz drugi u tego Pisarza, spotykamy się z formą kobiecej 

narracji. Może to czytelnikowi odpowiadać lub nie...

W niektórych przypadkach staje w opozycji wobec Pisarza, 

zarzucając mu niezbyt kobiecą optykę widzenia świata np. za-

chowanie po rozpadzie dziesięcioletniego związku bądź brak 

miękkości gestów głównej bohaterki. Jest to  jednak zawsze 

sprawa indywidualnego odbioru przez czytelnika. Mój punkt 

widzenia tego zagadnienia jest taki, że kobieta założy męskie 

buty sportowe i  pobiegnie w  nich do  lasu, nie  wzbudzając 

niczyjego zdziwienia, a  mężczyzna nie  założy szpilek, aby 

pójść w  nich na  kawę nawet do  pobliskiej kawiarni. Oczywi-

ście można mieć w tym aspekcie zupełnie odmienne zdanie, 

czemu dała wyraz dłuższa dyskusja z Auto-rem, zamykająca się 

konkluzją, że w swojej twórczości pewnie jeszcze nie jeden raz 

i nie dwa wejdzie narracyjnie w postać kobiety.

Wracając do  zagadnienia narracji w  powieści, to  z  punk-

tu widzenia Miry poznajemy ówczesną, choć już XXI wiecz-

ną rzeczywistość szkolną, gminną... Rzeczywistość, która już 

przeminęła.

Kto był w  środowisku nauczycielskim, zna te wszystkie 

podjazdowe gierki między nauczycielami, ale  też i  te znacz-

nie gorsze, między dyrektorem a podwładnymi. Maksymilian 

to  specyficzny typ dyrektora, nabzdyczonego bufona, bez-

względnego drapieżnika w kwestii utrzymania się i zachowania 

swojej pozycji. Nie cofa się przed żadnym świństwem, utratą 

ideałów, zerwaniem więzi małżeńskiej, potem związku part-

nerskiego, aby tylko utrzymać się na fali miejscowej, małej wła-

dzy, którą wg Miry sprawują Przewodniczący, Wójt i Dziekan. 

Trójka, mocno powiązanych ze sobą różnymi, niezbyt klarow-

nymi interesami, osób. Dyrektor gimnazjum jest im potrzebny 

do tasowania personalnych kart i  tylko z  tego powodu, takie 

władcze monstrum jak Maksymilian, jest tolerowane, a nawet 

hołubione przez lokalnych włodarzy. Nikt z nich nie słyszy, jak 

do  swojej nauczycielki mówi w  porywach poczucia władzy: 

recenzja
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Henryka Lisiecka „Pejzaż kaszubski 2”, olej

„Proszę nie zapominać, proszę pani, że  jestem tu dyrektorem 

i  rozmawiamy służbowo”. Nie  bez znaczenia jest fakt, że  z  tą 

„panią” jeszcze miesiąc temu spał w jednym łóżku.

Uczniowie to  też karta przetargowa w szkolnej rzeczywi-

stości i w zasadzie nikt tu nie waha się przed zagraniem tą kartą: 

„Jeśli już będzie musiał, to powie całą prawdę w sądzie(...)Naj-

gorsze, że chcesz mnie dopaść, używając uczniów jako narzę-

dzi. Maks, weźże się opamiętaj. Cała szkoła się z tego śmieje”.

Podsumowanie stanu edukacji w ogóle zamknę zdaniem 

wyedukowanej przecież sekretarki Edyty: „(...)namawiali pana 

Maksymiliana na wyjazd do stolicy dziesiątego. Mają tam jakiś 

wiec na Krakowskim Przedmieściu. Jednak czemu na krakow-

skim, skoro do Warszawy jechać mają?”

Szkoła gimnazjalna w tym małym środowisku, choć nowa, 

pięknie wyposażona grzęźnie w atmosferze wzajemnych po-

dejrzeń, lizusostwa, niezdrowego strachu, fałszu i nieustannej 

walki na linii uczeń -nauczyciel. Przedstawiony tu świat może 

przerażać, ale przecież przeminęła już postać tego świata...

Aby ukazać warunki w  jakich żyła i  kształtowała swoją 

osobowość główna bohaterka, a zarazem narratorka, Pisarz za-

stosował metodę retrospekcji. Ten czas wspomnień Miry jako 

szesnastolatki, jej odrzucone zaloty miejscowego chłopaka 

na  korzyść przyjezdnego ze  Śląska Damiana, czego efektem 

stała się niechciana oczywiście ciąża, uważam za najcieplejszy 

fragment powieści, bo nieskażony wszystkimi ściekami życia.., 

choć obfitujący w wydarzenia mocno rzutujące na dalsze wy-

bory dziewczyny. O charakterze jej rodziny mówią nam zabaw-

ne nieraz, ale wartko prowadzone dialogi między jej rodzicami, 

z którymi spotyka się raczej regularnie.

Zbierając cały materiał mojej wypowiedzi o  książce, 

do przeczytania, której zachęcam z całą odpowiedzialnością, 

muszę stwierdzić, że mój osąd może być ponadplanowo su-

biektywny, bo znam podobne środowiska od podszewki z ra-

cji wieloletniej pracy zawodowej, jako nauczyciel i  dyrektor 

szkoły. Nieobca też jest mi praca społeczna na rzecz swojego 

środowiska. Z racji tych faktów, zwracam się do Ciebie Czytel-

niku, sięgający po książkę, do której Cię zachęcam...,Kimkolwiek 

jesteś, czymkolwiek  się zajmujesz, na  co  dzień, a  mieszkasz 

w środowisku, w którym wszyscy o wszystkich wszystko wie-

dzą, nie  próbuj w  treści powieści szukać siebie, bliskich, zna-

jomych czy przyjaciół, bo wyjdziesz z lektury z roztrzaskanym 

sercem...A po co Ci to?!

Czytaj, więc z radością, bo przecież „coś rodzi się i coś prze-

mija, ale zostaje po nas ślad”. 
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Tadeusz Wojewódzki 

Nie wyszło…

Każdy ma jakieś hobby. A  bywa, że  ma też „konika”. 

O tym pierwszym mówimy sami, o tym drugim – zazwyczaj 

otoczenie, które lepiej nas zna. Hobby - kiedy zmienia  się 

w konika – robi swoje. Dosiada nas i we wspólnym galopie 

zanudzić nim możemy najbardziej wytrwałych słuchaczy. 

- Znów wsiadł na swojego konika- mówią o nas i słucha-

jąc starają się myśleć o czymś przyjemniejszym. Z ich punktu 

widzenia.

 Jednym z moich koników, o których wiem – jest komu-

nikacja, porozumiewanie się ludzi. Wszędzie, gdzie są jakieś 

problemy – mój konik podpowiada mi, że  stoi za tym zła 

komunikacja. Argumentów na rzecz tego przekonania mam 

bez liku i dowodów z kilkadziesiąt opasłych tomów. Ale… 

szewc bez butów chodzi. Od  czasu pandemii popadłem 

w konflikt komunikacyjny, z którego nijak wyjść nie umiałem.

Chodzi o maseczki.

Sam noszę i  chwalę to  sobie, gdyż od  tego czasu ani 

razu nie dopadła mnie infekcja, a wcześniej – jak nie katar, 

to gardło i tak na zmianę… Noszę maseczkę, trzymam dy-

stans i dobrze mi z tym. W czym więc problem? 

Działam jak magnez na tych, którzy maseczek nie noszą. 

Gdyby oni omijali mnie z daleka, ale gdzie tam. Oni uwielbia-

ją siedzieć mi na plecach, sapać nad uchem i do tego gadać 

coś do mnie – najlepiej „twarz- w twarz”. 

Pierwsze próby komunikacji werbalnej – natychmiast 

przekonały mnie, że  taka forma komunikacji nie  ma szans 

powodzenia. Łatwiej Częstochowę zdobyć, niż przekonać 

bezmaseczkowca…

Przeszedłem na formę komunikacji manualnej. Chodziły 

mi po głowie różne rękoczyny, ale skończyło się na  łokciu. 

Stojąc w kolejce wystawiałem łokieć – ostentacyjnie, do tyłu, 

reagując na próby ominięcia go. Kobietom bezmaskowczy-

niom – specjalnie to nie przeszkadzało. Przyklejały się obok 

łokcia, a niższe - pod nim. Gorzej z mężczyznami. Pamiętam 

taki incydent w  delikatesach, kiedy dwóch młodzieńców 

– po  kilku minutach bezskutecznego omijania w  kolejce 

mojego łokcia wyraziło zdecydowane zniecierpliwienie su-

gerując mi intencję wybicia jednemu z nich oka.

Próbowałem też metodę „na  dżentelmena”. Przepusz-

czałem bezszmerowo z tyłu, gdyż łatwiej jest samemu za-

chować dystans z  przodu. Było nieźle, ale  półtorej metra, 

jakie udało mi  się zachować od  tego przepuszczonego, ci 

z tyłu kolejki odbierali jako zachętę do wypełnienia tej luki 

i problem pozostawał bez sensownego rozwiązania.

Świadomy swego konika nie będę już opisywał tutaj in-

nych prób poszukiwania skutecznej komunikacji z rodakami. 

Tym bardziej, że znalazłem w końcu rozwiązanie. 

Olśniło mnie w  Netto. Tego dnia w  sklepie była tylko 

jedna osoba bez maski. Kiedy podszedłem do kasy i wyłoży-

łem swoje zakupy, natychmiast zjawiła się bezmaskowczyni. 

Oczywiście na  moich plecach. Odwróciłem  się delikatnie 

i wydałem z siebie kilka dźwięków imitujących kaszel – głę-

boki, choć suchy, ale mocny.

Panią odrzuciło na  kilka metrów i  tak już pozostała 

do końca mojej obecności przy kasie.

No i mam mieszane uczucia. Jako fachowiec od proble-

mów komunikacyjnych – cieszę się, że znalazłem skuteczny 

sposób porozumiewania się w kolejce. Prosty, bezkonflikto-

wy, zasadny – wszak kaszleć każdy może…. Jako humani-

sta – odczuwam dyskomfort. Straszę ludzi, żeby osiągnąć 

swój cel. Nie pociesza mnie fakt, że obecnie wszyscy straszą 

wszystkich… Chciałem inaczej. Nie wyszło.

Wszyscy nas straszą, strachu  się boimy i  w  sumie jest 

to wszystko - straszne...

felieton
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poezja

Dobiesław Konieczny
* * *

otwórz oczy
widzisz
ciągle pada
gleba trawi w ciszy
nieskończoność przyjmie wszystko

jesteśmy wyłącznie ziarnami piasku
jednak twoje dłonie tęsknią
stopy pożądają światła
z tego wszystkiego masz wypieki
od nadużywania miłości

z tą miłością jest jak z gonieniem motyli
łatwo naruszyć czarodziejski pył
wtedy pozostaje szpilka
i sucha gablota na okazy

jestem dobrej myśli kiedy jesteś blisko
lubię też przestrzenie między nami
wypełnione czasem
są jak nachylenie głowy
do modlitwy

Elżbieta Kruglik
* * *

a ja nadal proszę Pana
chodzę sobie od do
od drzewa do drzewa
od czasu do czasu
z rozwianymi włosami
i z głupim uśmiechem
takim nerwowym, wie pan
kiedy się stresuję
mrugam nieco okiem
może nieco częściej
i pocą się ręce
ale na wiosnę
znowu pójdziemy do baru
zamówmy kiepskie piwo
i będziemy się śmiać
aż łzy polecą
i będziemy mądrzejsi 
o kolejny rok
bo czemu by nie
czemu by się nie śmiać
czemu by się nie śmiać 
proszę Pana
już teraz?

Elżbieta Maria Laskowska
Spójrz dokoła

Spójrz dokoła siebie
ile miłości w wszechświecie
to ona każe
dać słowa otuchy chorym
sercem niemowlę tulić w ramionach
uśmiechem witać każde dziecko
patrzeć
jak rośnie zboże na chleb codzienny
jak kwiaty podnoszą głowy ku słońcu
słyszeć
jak ptaki koncertem świt witają
a fale morza chłodzą zapały
i jesteś szczęśliwy
- spójrz jak dokoła ciebie
wszystko miłością się staje

Krzysztof Kamil  
Skrzypek
* * *

cóż to za zadanie 
nie najdłuższej z ulic świata strzec 
z wodą wciąż graniczyć 
bez potrzeby przyodziania 
po horyzont czasu kres 

lecz ten trójząb w obiektywach 
coraz nowych 
urzeczony miastem marzeń 
co się dobrem wiecznie żywym 
dzielić chce 
duchem trwania cieszy mnie 

szukając żurawi 
wzniesionych do lotu w cieniu krzyży trzech
wciąż pamiętam że ten jeden zawsze bliżej jest 
i do wody dna spogląda 
czy to wolność płynie z nurtem 

czy nurt tak wygląda

Patrycja Fedak
* * *

Jestem
jestem wszystkim i niczym
jestem tym czym być powinnam
Jestem...
blaskiem słońca
i cieniem
kroplą deszczu 
wśród burzy
Jestem...
jak powiew wiosny
głębi zielenią
w twych oczach
Jestem...
wonnym zapachem
uniesień rozkoszy
Jestem...
jak barwne liście
które tańczą wraz z wiatrem
Jestem...
zmienna
kapryśna
.......
mroźna
niczym zima
na wskroś przenikliwa
Jestem...
jestem i zawsze będę
wiatrem 
słońcem
niebem
i czym jeszcze tylko zechcesz...
Jestem...

Tadeusz Wojewódzki
Idąc ku wieczności

wolno ci 
słowa 
kłaść garściami 
na szalach znaczeń

cień skojarzeń cedzić 

zawieszać tony
wspomnienia

układać
brzegi przeznaczeń
gestami
zamyślonych słów

takie jest
prawo odchodzenia
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Stara szkoła przy ul. Dworcowej w Kolbudach

Młyn przy ul. Młyńskiej w Kolbudach
Budynek na Placu Kaszubskim w Kolbudach

Dom przy skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego  
i ul. Gen. Józefa Wybickiego w Kolbudach

Kościół pw. NMP Królowej Korony Polskiej w Lublewie 
Gdańskim

Kościół pw. Bożego Ciała w Pręgowie

Zdzisław Kaczmarek
Gmina Kolbudy – rysunek
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Tomasz Jagielski
Krwawa pomorska jesień 1939 roku

1 września 1939 wraz z niemieckim atakiem na Polskę rozpoczęła się akcja Tannenberg. Działania skierowane przeciwko Po-

lakom były przygotowane i realizowane przez gestapo, policję oraz Samoobronę- Selbstchutz. Również tereny Wolnego Miasta 

Gdańska zostały włączone w te działania. Główne ostrze niemieckiej akcji skierowane zostało przeciwko polskim kolejarzom, 

celnikom, księżom, nauczycielom, harcerzom oraz aktywnej części polskiego społeczeństwa. Rozpoczęły  się aresztowania 

na podstawie przygotowanych list proskrypcyjnych. Wiele budynków szkolnych zamieniono na tymczasowe areszty. Polaków 

spędzono do szkół w Ełganowie, Trąbkach Wielkich, Mierzeszynie i Pszczółkach. Były to tylko punkty etapowe w drodze do szko-

ły w Pruszczu, którą zamieniono na areszt. Niemiecka szkoła przy obecnej ulicy Wojska Polskiego 7, zamieniła się w więzienie dla 

200 osób. W dniach 1-3 września 1939 roku poddawano tu więźniów przesłuchaniom, połączonym z okrutnym biciem i maltre-

towaniem. Niemcy, w tym August Milz szef powiatowych struktur NSDAP, znęcali się nad nimi, bijąc i ubliżając. Jedną z metod 

fizycznego i psychicznego pastwienia się nad ofiarami było wpędzenie więźniów do kanału Raduni. Zdarzenia te miały miejsce 

w bliskim sąsiedztwie centrum wsi, nieopodal kościoła ewangelickiego i musiała o nich wiedzieć lokalna społeczność.

Unikalnym świadectwem losu Polaków jest zdjęcie zrobione aresztowanym przed frontem budynku szkoły. Proboszcza parafii 

pw. św. Jakuba w Kłodawie, Roberta Wohlfeila oraz kierownika dworcowej świetlicy w Pruszczu, Feliksa Pliszkę i kilku innych 

zatrzymanych zmuszono, by pozowali w pozycji klęczącej. Umieszczono ich w pierwszym szeregu fotografowanych więźniów. 

Pod koniec miesiąca więźniów przetransportowano do aresztu w Nowym Porcie. W kolejnych miesiącach i latach zasilali oni 

liczne obozy koncentracyjne i zakłady pracy przymusowej dla więźniów. Wielu zginęło podczas egzekucji, chorób lub wynisz-

czającej i katorżniczej pracy. 

Dzisiaj w budynku dawnej niemieckiej szkoły – aresztu znajduje się budynek prokuratury. Tablica pamiątkowa przypomina 

wydarzenia i bohaterów sprzed lat. 

„Krwawa pomorska jesień” to wydarzenia związane nie tylko z miejscami egzekucji wielu Polaków - w Piaśnicy, Szpęgawsku 

czy Mniszku, ale również na terenie powiatu gdańskiego.

Tablica pamiątkowa na budynku 
przy ul. Wojska Polskiego 7,  
fot. Tomasz Jagielski

historia



43

Ks. Grzegorz Rafiński
Tajemnica listu znalezionego 
w baldachimie, w kościele w Łęgowie

Co to jest? Skąd się wziął ten list w kościele, w Łęgowie: napisany w języku angielskim? Spójrzmy na fotografię listu (mieszczące-

go się w formacie A4, napisanego ołówkiem na szarym papierze pakowym złożonym na osiem części). List został odnaleziony pod-

czas konserwacji baldachimu dokonanej w 2003 roku. Oto tłumaczenie listu (słowa wątpliwe są umieszczone między pytajnikami):

„W  imię Boga! Ten baldachim został wykonany 15  kwietnia 1886  roku w  zakładzie 

pana? Hafre? Jest on Anglikiem, pochodzi z  Londynu (Camden Town), ale  jego dziadek 

był Niemcem i wyjechał do Anglii prawdopodobnie w roku 1776. Ja również jestem katoli-

kiem i pragnę życzyć waszemu kościołowi wszystkiego dobrego, waszym mężom, żonom, 

dzieciom oraz waszym zwierzętom domowym. Pomyślności na wiele, wiele lat! Obyście 

zawsze mieli radość i  szczęście. A  ten, kto znajdzie ten list niechaj pomyśli o  mnie, jako 

o dobrym przyjacielu. Frank W.? Fox?”

List powstał w 1886 roku i został schowany pod suknem baldachimu podarowane-

go do kościoła w Łęgowie przez wnuka emigranta, który ponad sto lat wcześniej opu-

ścił Łęgowo. Wnuk owego emigranta, zamieszkały w Londynie (w dzielnicy Camden 

Town), postanowił uczcić tym darem pamięć swojego dziadka. Notabene, jak wielu 

dzisiejszych naszych parafian wywędrowało na emigrację do Anglii…

Baldachim ten, mocno zniszczony, „czekał na litość” na poddaszu kościoła w Łęgo-

wie. Nie nadawał się do użytku liturgicznego: miał złamaną jedną z czterech żerdzi 

podtrzymujących drewnianą konstrukcję nastawy pokrytej mocno zniszczonym suk-

nem. Baldachim został oddany w marcu 2003 roku w ręce stolarza i Danuty Trzeciak, 

notabene krewnej śp. księdza prałata Henryka Jankowskiego (pracownia „Haft. Art. 

Sztandary Danuta Trzeciak” ze Starogardu Gdańskiego). Baldachim powrócił do kościo-

ła w Łęgowie 22 czerwca 2003 roku i odtąd służy podczas procesji eucharystycznych.

Procesja Bożego 
Ciała w 2008 roku, 

z udziałem 
gościa z Italii, 

ks. Donato Lionetti 
i ówczesnego 
wikariusza ks. 

Tomasza Koszałki 

List z baldachimu, z 1886 roku

Baldachim 
po przeniesieniu 

do kaplicy 
na plebanii 

oddanej do użytku 
w 1999 roku

historia
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Marek Kozłow

Handel w dawnym Pruszczu

Wzmianki o zorganizowanym i stałym handlu w Pruszczu sięgają lat 70-tych XIV w., kiedy to, najpierw w roku 1375 przywilej 

prowadzenia jatki mięsnej otrzymał od komtura gdańskiego von Bassenheima karczmarz Kreter, a dwa lata później podobny 

przywilej prowadzenia otrzymał Pecze Schober. Przywilej Schobera miał jednak charakter trwały, gdyż zawierał klauzulę o prze-

chodzeniu przywileju na rodzinę Schobera oraz jego potomnych.

Nie wiemy jednak, czy te dwie jatki funkcjonowały jednocześnie, czy też przywilej Schobera nadano w miejsce przywileju 

udzielonemu Kreterowi. Nie wiemy też, gdzie jatki te stały. Można jedynie przypuszczać, że podobnie jak w wielu wioskach tam-

tych czasów, życie społeczne toczyło się w okolicy kościoła, tak więc funkcjonowanie jatek w okolicach pruszczańskiej świątyni 

mogło mieć swój sens. Wiadomo natomiast, że w następnych dziesięcioleciach Pruszcz stale się rozrastał i pełnił coraz ważniejszą 

rolę zaplecza dla samego Gdańska. Musiała się więc w tym czasie powiększać również „oferta usługowa” Pruszcza. 

I tak, w raporcie z rewizji Rady Gdańskiej, przeprowadzonej w roku 1585, w Pruszczu istniało sześć (!) karczm, ale także dwie 

jatki mięsne, dwie chlebowe i dwa kramy. Tak więc już całkiem sporo. Brak jest jednak jakiejkolwiek wiedzy o tym, gdzie się one 

dokładnie znajdowały. Można jedynie przyjąć, że w dalszym ciągu punkty te mieściły się w części Pruszcza, tej bliższej kościoła. 

Może za wyjątkiem części karczm, które mogły funkcjonować też u wylotu wioski, przy głównych szlakach komunikacyjnych. 

Punktem zwrotnym był w tej kwestii początek XVII w., wskazujący także na pewnego rodzaju sprzeczność ze wspomnianym 

wcześniej raportem Rady Gdańskiej. Otóż w roku 1607, dokładnie 10 sierpnia, pruszczański ogrodnik Michael Albrecht, uzyskał ze-

zwolenie na prowadzenie kramu. Interesująca jest tu jednak notka, uzasadniająca przyznanie tego zezwolenia: „jako, że ten jeden 

kram, położony przy kościele, w tak dużej wsi nie jest wystarczający”. Tak więc, albo to uzasadnienie nie uwzględniało po prostu 

istnienia innych form handlu niż kramy, albo też mogliśmy mieć w ostatnich latach XVI w. do czynienia z zapaścią w pruszczań-

skim handlu.

Niezależnie od tego, ile punktów sprzedaży się w danym czasie w Pruszczu znajdowało, wraz z nadaniem zezwolenia Michaelo-

wi Albrechtowi, mamy do czynienia z powstaniem „punktu handlowego” o którym wiemy nie tylko gdzie się znajdował, ale wie-

my też, że zapoczątkował on tradycję handlową tego miejsca, trwającą prawie 350 lat, mianowicie aż do końca ostatniej wojny. 

W „Kronice wsi Pruszcz” Wilhelm Hoffmann podaje też dokładnie, gdzie się to miejsce znajduje. A chodzi o miejsce, w któ-

rym stoi dobrze znany pruszczanom domek przy mostku nad kanałem Raduni, to znaczy przy Wojska Polskiego 1. Na starych, 

przedwojennych fotografiach widzimy dom, którego właścicielem był wówczas kupiec Emil Willer. Prowadził on tam działalność 

wielobranżową. Już z samego zdjęcia doczytać możemy, że mieścił się tam sklep kolonialny, gościniec, a nawet mała gorzelnia. 

Zanim pojawił się w tym miejscu budynek, przez ponad dwa i pół wieku stał jednak stragan, wielokrotnie zmieniający właściciela. 

Zmiany właścicieli mogły być związane też z koniecznością odnawiania zezwoleń na prowadzenie kramu. W roku 1795 zezwo-

lenie na prowadzenie tego kramu, z funkcją jatki mięsnej, otrzymał Johann Leuderitz. Kupcy, którym nie odnawiano zezwoleń, 

najprawdopodobniej zbywali swoją własność. Ostatnim właścicielem straganu w tradycyjnej postaci był Glauser, którego stragan 

spłonął w roku 1863. Ten fakt mógł być też decydującym argumentem, by iść z duchem czasu i nie stawiać już kolejnego zwykłe-

go straganu, gdyż konkurencja w samym Pruszczu była już spora. Wybudowano w połowie lat 60-tych budynek, który stoi do dziś 

w niezmienionym niemal kształcie. 

Na przestrzeni XIX w. mieliśmy do czynienia z dwoma falami rozwoju wsi, których naturalną konsekwencją była rozbudowa 

infrastruktury przemysłowej, ale też handlowo-usługowej.

W trakcie pierwszego okresu, przypadającego na pierwsze dziesięciolecia XIX w., kiedy to Pruszczem administrował landrat 

Samuel Treuge, obiekty usługowe usadawiały się głównie wzdłuż dwóch ulic; dzisiejszej głównej osi, to znaczy ul. Grunwaldzkiej, 

oraz równoległej Wojska Polskiego. 
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Drugi okres rozwoju Pruszcza, przypadający na koniec XIX i początek XX w., oznaczał też rozbudowę ciągu budynków przy dzi-

siejszej ulicy Chopina, a wraz z nimi różnych usług. Wydłużono także ulicę Grunwaldzką w kierunku Gdańska, stawiając kamienice 

o charakterze typowo miejskim, wraz ze znajdującymi się tam sklepami i punktami usługowymi. 

Od połowy XIX w. działał już, początkowo niewielki sklep Öhlricha, który to w roku 1860 nabył od niego Hermann Kucks. Kucks 

rozbudował to miejsce przy dzisiejszym głównym skrzyżowaniu miasta od strony Kanału Raduni, do wielobranżowego przedsię-

biorstwa, handlowego, gastronomicznego a nawet hotelarskiego. 

Późniejsze czasy handlu pruszczańskiego wymagają już osobnego ich potraktowania. 

Emil Willer. Restauracja. Sklep kolonialny. Fot. Archiwum UM Pruszcz Gd.

H.E. Kucks-Towary kolonialne. Węgiel-Drewno-Żelazo. Pocztówka z 1903 r. Źródło: Fotopolska-Eu
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Dariusz Dolatowski

Terroryści z Ełganowa
Z definicji terroryzm jest aktem użycia przemocy fizycznej, czy też siły przeciwko osobom/ osobie lub własności z naruszeniem 

prawa, który ma na celu zastraszenie i wymuszenie na danej grupie ludności, czy też osobie/osobach ustępstw w drodze do re-

alizacji określonych przez ten akt celów. Niekiedy ma on podłoże chuligańskie, które go inicjuje i poszerza w dalszym przebiegu 

przeradzając pod wpływem impulsu lub celowego działania w akt o charakterze politycznym. 

Definicja ta doskonale oddaje obraz wydarzenia, jakie miało miejsce w Ełganowie zwanym w czasach Wolnego Miasta Gdańska 

„gniazdem Polaków“ w gminie Trąbki Wielkie. Nazwane ono zostało przez polską prasę w Gdańsku i Polsce aktem zorganizowane-

go z premedytacją politycznego terroru na przeciwniku politycznym oraz przykładem rozwijącego się coraz mocniej na obszarze 

Wolnego Miasta Gdańska narodowosocjalistycznego terroryzmu spod znaku swastyki.

Doszło do niego w środę 11 października 1933 roku około godziny 2045,, a sprawcami była grupa dziesięciu umundurowanych 

hitlerowców, w tym czterech członków SA. Zainicjowane ono zostało w karczmie Teodora Masy, w której odbywało się zebra-

nie rolników omawiających sprawę dowozu mleka do mleczarni. W jego trakcie weszło dwóch umundurowanych hitlerowców 

z żądaniem podania litra wódki, za co nie zapłacili. Następnie podeszli do drzwi i zawołali do środka stojących na dworze ośmiu 

kolegów, po czym wraz z nimi wyrzucili z karczmy rolników i zaczęli demolować pomieszczenie rozbijając szyby, lampy, butelki 

itp. Następnie napastnicy wtargnęli do  prywatnego mieszkania karczmarza, gdzie wyrzucili z  łóżka jego dzieci, a  żonę, która 

schroniła się u sąsiadów, znieważyli. Hitlerowcy krzyczeli przy tym „Wyczyścimy gniazdo polskie”. 

Po zniszczeniu mieszkania najstarszy z nich dowodzący napadem zażądał od Masy obliczenia w ciągu 15 minut rachunku za 

szkody, bo w przeciwnym razie go powiesi. Masa w tej sytuacji zwrócił się o pomoc do żandarma, ale ten odmówił twierdząc, 

że ta sprawa go nie obchodzi, gdyż przebywa na urlopie i polecił mu, aby zwrócił się do jego zastępcy zamieszkałego 3 kilometry 

od wsi. Również i urzędnik poczty odmówił połączenia telefonicznego z policją gdańską twierdząc, że najpierw musi uzyskać 

zgodę miejscowego żandarma. Gdy Masa powrócił z posterunku do kompletnie zniszczonego domu stwierdził, że została mu 

skradziona kasa restauracyjna, kasa szkolna, której był opiekunem i znaczna ilość towaru. Po napadzie na Teodora Masę hitlerowcy 

udali się w zbójecki rajd po wsi. Pierwszym jego etapem był dom kowala Franciszka Flisikowskiego, do którego wtargnęli po wy-

ważeniu drzwi, po czym zdemolowali go krzycząc, że „Domy polskie najdalej za tydzień pójdą z dymem”, i że „Do poniedziałku 

Jedno z miejsc napadu na ełganowian i jedna z ofiar, karczmarz Teodor Masa. Ze zbiorów Dariusza Dolatowskiego

historia
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nie pozostanie w Ełganowie ani jeden Polak”. Następnie napastnicy nawiedzili domy gospodarzy Zulewskiego, Sulewskiego i Bucy. 

Sprawa tych aktów terroru trafiła do Komisarza Generalnego w Gdańsku, który zwrócił się do Senatu gdańskiego z inter-wencją, 

a także wydelegował, 12 października po południu, urzędnika Stankowskiego do Ełganowa na wizję lokalną i oszacowanie szkód. 

Urzędnik przesłuchał przy tym świadków wydarzeń. Jak się okazało sprawcami napadów, przygotowywanych już od pewnego 

czasu, było 10 członków służących w organizacji Służba Pracy, która miała swój obóz w Pruskiej Karczmie. Dwa tygodnie wcześniej 

jeden z hitlerowców w rozmowie z Polakami oświadczył, że w ciągu najbliższych 2 tygodni wszyscy Polacy zostaną ukarani za 

to, że przyczynili się do założenia polskiej ochronki i będą musieli zniknąć z Ełganowa. Obok urzędnika Komisariatu RP swoje nie-

zależne dochodzenie prowadziła policja gdańska, której przewodniczył radca kryminalny Sowa. Wkrótce okazało się, że komisję 

śledczą interesuje najbardziej osoba nauczyciela polskiego Teodora Wrzesińskiego, który z polecenia urzędnika Stankowskiego 

fotografował zniszczone obiekty. Materiały te wraz protokołami przesłuchań zostały przekazane Komisarzowi RP, a ten przesłał je 

wraz z notą żądającą ukarania sprawców do Senatu gdańskiego i Wysokiego Komisarza Ligi Narodów..

13 października 1933 roku Komisarz Generalny RP zwrócił się z interwencją do władz senackich w sprawie napadu ełganow-

skiego, które przekazały sprawę do przebadania policji gdańskiej, która aresztowała 8 napastników, a prokurator wszczął przeciw 

nim postępowanie karne.

W związku z napadem ze stanowiska komisarycznego sołtysa Ełganowa został zwolniony pełniący tę funkcję Ernst Kowitz, 

gdyż nie powiadomił, chociaż dokładnie o nim wiedział, władz o tym wydarzeniu. Te, na jego miejsce, mianowały nauczyciela 

Langrocka, który wspólnie z kierownikiem partii narodowo-socjalistycznej zwrócił  się do miejscowych Polaków, aby wystąpili 

z  wnioskiem dotyczącym pozostawienia Kowitza na  dotychczasowym stanowisku. Ci oczywiście propozycję odrzucili tłuma-

cząc, że we wsi mieszka 80 % Polaków żądających, aby sołtysem został Polak. Jednocześnie władze zleciły przeprowadzenie wizji 

lokalnej na miejscu napadu z udziałem napastników, którzy przybyli w mundurach na czele ze swym przywódcą obywatelem 

niemieckim Lauterwaldem. W jej wyniku wszyscy zostali rozpoznani jako uczestnicy wydarzenia. Okazało się też, że część napast-

ników pochodziła z pobliskiego obozu służby pracy. Zakazano im opuszczania miejsca zakwaterowania po godzinie 2000.

 Pod koniec października 1933 roku prasa polska poinformowała, że poszkodowani w napadzie w Ełganowie otrzymają zgodnie 

z zapewnieniem Senatu gdańskiego pełne odszkodowanie materialne, a pod koniec listopada poinformowała, że dotąd wbrew 

swym zapowiedziom władze gdańskie nie podjęły żadnych kroków prawnych w celu ukarania sprawców napadu na Polaków 

ełganowskich, a prokurator nie wszczął postępowania karnego.

W czwartek 7 grudnia 1933 roku w gdańskim sądzie odbył się proces przeciwko sprawcom napadu na ełganowian. Na ławie 

oskarżonych zasiadło 8 członków bojówki narodowo-socjalistycznej – przywódca Lauterwald, Hubert, Kind, Paschull, Litwin, Di-

sing, Wróbel i Tuszyński. Na rozprawę trwającą 12 godzin wezwano około 30 świadków. Na mocy wyroku sądowego oskarżeni 

zostali skazani na kary pozbawienia wolności od 4 do 8 miesięcy, a ich dwudziestotrzyletni przywódca na dwa lata więzienia i trzy 

tygodnie aresztu. Do czasu odbycia kary oskarżonym nie zaliczono okresu pobytu w areszcie śledczym.

Echa prasowe napadu 
na ełganowian
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Dariusz Dolatowski

Bandycki napad na wdowę 
z Ełganowa

12 października 1930 roku, zażywających zasłużonego od codziennej pracy wypoczynku ełganowian zaintrygował wjeżdżają-

cy do wsi samochód interwencyjnego policyjnego pogotowia z Gdańska. Jak się wkrótce okazało policjanci przyjechali w celu 

zażegnania awantury domowej połączonej z czynną napaścią (kwalifikowaną przez prawo jako naruszenie miru domowego) 

przy użyciu niebezpiecznego narzędzia w postaci pilnika i pałki.

Jej sprawcami byli znajdujący się w stanie nietrzeźwym mleczarz Edmunt Kreft i jego kolega Szablewski (nie wiadomo czy 

Feliks, czy jego krewny Franciszek), którzy z głośnym wrzaskiem przemocą wtargnęli do mieszkania wdowy Waleski Muszyńskiej 

i zaczęli wyzywać i grozić jej, córce oraz obecnemu w mieszkaniu robotnikowi. Kobieta, która dwukrotnie skutecznie odparła 

napastników za trzecim razem została uderzona pałką. Udało się jej jednak uciec przez okno. Potem sprawcy wtargnęli do są-

siedniego pokoju, do którego uciekła córka i robotnik. Po wejściu napastników otrzymał on kilka ciosów pilnikiem, ale zdążył 

rzucić się z dziewczyną do ucieczki.

Ci nie byli jeszcze jednak zadowoleni z takiego obrotu sprawy i w dalszym ciągu hałasowali. Następnie opuścili dom i zaczęli 

wybijać cegłami szyby okienne. Po przybyciu policji Szablewski, który schował się w mieszkaniu wdowy został tam aresztowany 

i przewieziony do więzienia w Gdańsku. Obydwaj sprawcy w czasie zdarzenia odnieśli kilka ran.

Karczma z salą ludową i sklepem Alberta Martschinke i Augusty z domu Werner, którą planowała zakupić Gmina Polska na szkołę, świetlicę 
oraz ochronkę z przystankiem autobusowym i placem na jarmarki, i licytacje. Fragment pocztówki, 1939 r.. Źródło: fotopolska.eu
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Bartosz Godek, Marek Kozłow

Prezydent, generał Charles de Gaulle 
wylądował w Pruszczu Gd.

Przełom sierpnia i września 1967 roku wywołały w Pruszczu 

Gdańskim niezwykłe poruszenie. Wielki świat miał tu zawitać.

W kilka dni postanowiono upięknić całe miasto; ekipy utrzy-

mania zieleni pracowały przy klombach, drogowcy lali w  po-

śpiechu asfalt. Tu  i  tam widać było też sporo samochodów, 

niespotykanych wcześniej w małym miasteczku. Każdy wiedział, 

że rychło przybędzie tu ktoś naprawdę ważny.

Specyficznie położony Pruszcz Gdański, przy głównym szlaku 

z południa Polski do Gdańska, przez stulecia gościł pokaźną, bio-

rąc pod uwagę wielkość samego Pruszcza, w swoich granicach 

wyjątkową, z punktu widzenia swojej wielkości, liczbę wielkich 

tego świata. Krzyżaccy wielcy mistrzowie, polscy i obcy monar-

chowie. Wreszcie wielcy z czasów nam bardziej współczesnych.

Niemieccy cesarze, Bismarck, Hitler, generał Haller, marszałek Piłsudski, Ignacy Jan Paderewski, francuski marszałek Lefebvre czy sam 

Napoleon.

Tym razem miał przybyć człowiek współczesny, znany na całym świecie, no i widziany często w telewizji. Nic dziwnego, że 9 września, 

od wczesnych godzin popołudniowych, wzdłuż ul. Powstańców Warszawy ustawiały się tłumy naszych mieszkańców, niektórym, głów-

nie przedstawicielom młodzieży szkolnej i innych organizacji, udało się nawet wejść na płytę lotniska.

W końcu, około godziny 19.10, na pasie pruszczańskiego lotniska wojskowego wylądował prezydencki samolot. A w nim, urzędujący 

prezydent Republiki Francuskiej generał Charles de Gaulle. Według sprawozdawcy „Dziennika Bałtyckiego” z września 1967 roku, rządo-

wy, czterosilnikowy IŁ-18 wylądował w Pruszczu Gd. o godzinie 19.10. Niektórzy naoczni świadkowie twierdzą jednak, że był to francuski 

„Caravelle”. Generał, który przyleciał tu wraz z małżonką Ivonne, otrzymał kwiaty od dziewczynek w kaszubskich strojach.

Na lotnisku w Pruszczu Gdańskim witali go premier Józef Cyrankiewicz, gen. Marian Spychalski, I sekretarz KW PZPR Marian Ptasiński 

i dowódca Marynarki Wojennej, wiceadmirał Zdzisław Studziński.

,,Czołem żołnierze’’ - pozdrowił po polsku kompanię honorową Marynarki Wojennej. Ale to nie wszystko, prezydent kontynuował: „ (…) 

Przybywam tutaj ze wzruszeniem. Byłem w Gdańsku 47 lat temu. Jego los był inny niż jest dzisiaj. Po wielu ogromnych próbach, doświadczonych 

przez wasz kraj i w tym samym czasie, także przez mój kraj, Gdańsk znalazł drogę, znalazł własną drogę. Gdańsk jest polski, jest głęboko i wybitnie 

polski. W tym duchu pozdrawiam Gdańsk. 

(…) Przyszłość Polski związana jest ściśle z przyszłością Francji. Wizyta, jaką mam zaszczyt złożyć, jest tego najlepszym dowodem. Wszystkie 

dowody i oznaki sympatii, jakie zbieram na drodze mojej podróży, przekonują mnie o tym.

Niech żyje Gdańsk!

Niech żyje Gdańsk. Niech żyje Polska!”

O godzinie 19.40 liczący dwa kilometry długości, generalski orszak przejechał z lotniska w stronę Gdańska przez nieistniejący już prze-

jazd kolejowy i ulicę Chopina, po nowo położonym asfalcie.

Lądowanie prezydenta i jego przejazd pośród tłumów pruszczan, przez wiele miesięcy był jednym z głównych tematów towarzyskich 

rozmów mieszkańców Pruszcza Gd. Jeszcze dzisiaj można usłyszeć czasami: „ja to jeszcze pamiętam, jak de Gaulle u nas lądował”…

Kto wie, może podtrzymać tę świadomość, warto nazwać też jego imieniem nowo wytyczaną ulicę na jednym z budujących się osiedli?

Prezydent Francji gen. Charles de Gaulle na Długim Targu w Gdańsku, 1967 r. 
Źródło: www.wbc.poznan.pl

historia
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Cezary Koziara

Zespół Cocktail  
– niekończąca się historia

Kto by pomyślał? Ta przygoda trwa już ponad 25 lat! Wszystko zaczęło się w Osiedlowym Klubie Kultury „M-6”w Pruszczu Gdań-

skim. W pewnym momencie przy dobrej kawie spotkały się cztery osoby grające w różnych formacjach muzycznych i postanowiły 

popróbować wspólnego grania. Krzysztof Budrewicz-wokalista, Leszek Marciniak–basista, Grzegorz Bełczącki – klawiszo-

wiec i Cezary Koziara-gitarzysta. Na początku próby odbywały się dwa razy w tygodniu. Były to głównie tzw. „dżemy” i próby 

nagrań na dostępnym w tym czasie sprzęcie. Momentami cały klub spowity był pajęczyną kabli i tylko klawiszowiec dawał sobie 

z tym radę. Był to okres, kiedy były problemy z perkusistami, więc kapela używała perkusji automatycznej ( historyczna Yamaha - 

zakupiona od Sławka Łosowskiego, na której nagrano wszystkie największe przeboje grupy „Kombi”) i modułów brzmieniowych. 

Zachowały się z tego okresu nigdzie niepublikowane nagrania. W związku z tym, że sprzęt, od którego zależało brzmienie w owym 

czasie był jeszcze stosunkowo drogi zespół postanowił zarobić na graniu potrzebne środki na jego zakup.

Wyćwiczono sety utworów tzw. coverów, rozesłano reklamę, (wówczas demo na kasetach magnetofonowych) i okazało się, 

że jest duże zainteresowanie. Pewnego dnia pani z Centrum Kultury „Światowid” w Elblągu zapytała jaką nazwę umieścić na pla-

kacie promującym koncert a ponieważ klawiszowiec nagrywał ostatnio w studio wspomnianego Sławka Łosowskiego utwór pt. 

„Cocktail” gitarzysta bez wahania użył tego słowa. I tak już zostało. Kapela załapała bakcyla i w związku z dużym popytem zespół 

skupił się na koncertowaniu zarzucając nieco próby realizowania własnego materiału. Był to bardzo pracowity i ekscytujący okres. 

Na imprezach, jarmarkach organizowanych przez różne instytucje i firmy przy „Cocktail’u” bawiło się tysiące osób. 

Wielu z pewnością pamięta imprezy na tzw. kortach w ramach Dni Pruszcza Gdańskiego, tam się działo! Pewnego razu zespół był 

nawet główną atrakcją w sobotni wieczór tej imprezy i o dziwo cała dolna płyta stadionu była zapełniona słuchaczami. Aby uczcić 

przełom wieku zespół w studio Radia Gdańsk nagrał napisany i skomponowany przez gitarzystę utwór „Millenium”, który prezen-

towany był w Radio Gdańsk i Radio PLUS. Jak to w życiu zwykle bywa, co jakiś czas przychodzi zmęczenie materiału i panowie 

mieli siebie dosyć. Gitarzysta mający prawo do nazwy utworzył nowy skład a pozostała część po różnych perypetiach rozeszła się 

w swoje strony. 

W nowym składzie „Cocktail’u” można było zobaczyć dwóch byłych członków grupy „Wnuki Dinozaurów”: Janusza Koziarskie-

go na bębnach i Waldemara Duddka na gitarze oraz charyzmatycznego, grającego na basie wokalistę Jakuba Chrząszcza. Krótki 

muzyka

Pierwszy skład (klub „M-6”). Od lewej: 
Cezary Koziara – gitara, Grzegorz Bełczącki – 

klawisze, Krzysztof Budrewicz – wokal, Leszek 
Marciniak – bas, fot. Jerzy Ossorya-Cierpicki
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co prawda okres w tym składzie zaowocował wieloma koncertami. Wkrótce odszedł Waldemar Duddek, wrócił klawiszowiec Grze-

gorz Bełczącki i znowu w trasę. Był to czas wielkich imprez z browarami, wspólne występy m.in. z „Trubadurami” czy Krzysztofem 

Krawczykiem i  innymi gwiazdami polskiego show business’u, okres pracowity, ale bardzo męczący. W kolejnym etapie Janusza 

na perkusji zastąpił grający onegdaj w pruszczańskiej grupie „M” Robert Kozaryna. Kolejne imprezy, kolejny okres ciężkiej pracy, 

ale sprzęt i brzmienie już z najwyższej półki. Gitary PRS, Fender, perkusje najlepszych marek wymieniane co kilka miesięcy i naj-

nowsze efekty. Były jeszcze próby realizacji własnych pomysłów, ale obowiązki rodzinne i brak czasu spowodowały zawieszenie 

odwiecznych ambicji „na haku”. W międzyczasie, aby odciążyć wokalistę Jakuba wrócił do wspólnego grania pierwszy basista Le-

szek Marciniak. Następnie w związku z pracą odszedł wokalista Jakub Chrząszcz. Zrobił się problem. Ogłoszenia i poczta pantoflowa 

nie przyniosły rezultatu, wówczas z pomocą przyszła Ewa Grabowska z referatu kultury w Pszczółkach. Pomogła odnaleźć wyróż-

nionego uczestnika programu telewizyjnego „Szansa na sukces” i tak oto nowym wokalistą został Daniel Ciołek. 

Znowu imprezy, koncerty i  podróże do  wielu miast i  miasteczek. Na  trasie, kiedy Stefan (Grzegorz Bełczącki) śpiewał „Jolka, 

Jolka pamiętasz” dziewczyny piszczały z  zachwytu. Daniel rozśpiewywał  się jakiś czas a  potem został naturalnym frontmanem 

kapeli, uwielbianym przez płeć piękną. Oj działo się. Można by napisać grubą książkę, co  może kiedyś  się stanie. Z  powodów 

zdrowotnych z dalszej współpracy zrezygnował klawiszowiec a jego miejsce zajął grający bardzo „kolorowo” - Marcin Schuchardt. 

W takim składzie, z wieloletnim managerem trasy i jednocześnie akustykiem Piotrem Bodo, zespół przetrwał do dnia dzisiejszego. 

W 2015 r. „Cocktail”, wspomagany przez tercet smyczkowy zespołu „Mazowsze” wziął udział w programie Polsatu – „Must Be The 

Music”. Oprócz koncertów w  ramach dni miast grupa zagrała kilka koncertów na  promach pływających do  Szwecji (Sylwester 

2004 r. dla Polonii w centrum Sztokholmu), kilka koncertów charytatywnych, wiele imprez firmowych i okolicznościowych. Będzie 

co wspominać na  stare lata. Jednak potrzebę grania panowie mają nadal ogromną więc to chyba nie koniec. Ostatni koncert 

(z gościnnym występem Stefana) zespół zagrał w 2020 r. na scenie pruszczańskiej Faktorii. Pandemia trochę odpuszcza, więc będą 

pewnie kolejne.

Na jednym z koncertów w Elblągu (1 maja 2009 r.) – tam zespół 
miał najwięcej fanów- Daniel i Czarek (tyłem)

Finał WOŚP. Gdańsk-Długi Targ 2011 r. Od lewej: Marcin 
Schuchardt – klawisze, Robert Kozaryna – perkusja, Leszek 

Marciniak – bas, Daniel Ciołek – wokal, Czarek Koziara – gitara

Nadbrzeże (jubileusz firmy Meble-Wójcik) od lewej: Piotr Bodo 
– tour manager i akustyk, Cezary Koziara – gitara, Jacek Kawalec – 

prowadzący, Daniel Ciołek – wokalista, Robert Kozaryna – perkusja, 
Marcin Schuchardt – klawisze, Leszek Marciniak – bas

Dni Pruszcza Gdańskiego 2018 r. Od lewej: Czarek Koziara 
-gitara, Robert Kozaryna – perkusja, Daniel Ciołek – wokal, Leszek 

Marciniak – bas, Marcin Schuchardt – klawisze
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Pruszczańskie 
Przedsiębiorstwo 
Ciepłownicze „PEC” Sp. z o. o.

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Pruszczańskie Przedsiębiorstwo Ciepłownicze „PEC” Sp. 

z o. o. realizuje inwestycję finansowaną ze środków Europejskiego Funduszu Spójności polegającą na budowie nowoczesnego źródła ciepła. 

Nowe źródło powstaje na terenie ciepłowni zlokalizowanej przy ul. 24 marca 5 w Pruszczu Gdańskim. Inwestycja polega na budowie 

dwóch przylegających do siebie budynków wraz z instalacjami zewnętrznymi tj.: instalacja gazu, instalacja wod-kan, przyłącze ciepłownicze 

oraz inne. W nowym źródle będą zlokalizowane OZE (odnawialne źródło energii cieplnej w postaci pięciu gazowych pomp ciepła oraz 

akumulatory ciepła o pojemności 162 m3. Do wytworzenia w/w ciepła, pompy ciepła będą wykorzystywały cześć ciepła odpadowego 

pochodzącego z systemu wentylacji pomieszczeń, natomiast akumulatory ciepła pozwolą wyrównać zmienne w czasie zapotrzebowa-

nia na ciepło systemu ciepłowniczego, przez co zwiększą efektywność wykorzystania agregatów kogeneracyjnych. Obiekt będzie przyłą-

czony do systemu ciepłowniczego miasta oraz do systemu dystrybucyjnego operatora sieci elektroenergetycznej. Generowana energia 

elektryczna będzie przekazywana do systemu elektroenergetycznego poprzez GPZ w Pruszczu Gdańskim. Praca nowego źródła będzie 

nadzorowana przy wykorzystaniu nowoczesnych układów automatyki, a przebieg procesów technologicznych monitorowany w systemie 

SCADA. 

Realizacja działania inwestycyjnego spowoduje, że system ciepłowniczy uzyska miano efektywnego systemu ciepłownicze-
go. Powstanie źródła przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego miasta. Przyczyni się również do poprawy 
oszczędności paliw i energii oraz wpłynie na jakość powietrza w porównaniu do wytwarzania różnych rodzajów energii w źró-
dłach referencyjnych. 

Inwestycja ma na celu ograniczenie negatywnego wpływu zanieczyszczeń na zdrowie ludzi oraz ograniczenie ryzyka zanie-
czyszczenia środowiska zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowymi i unijnymi dla sektora energetycznego. 

Ponadto realizacja przedsięwzięcia umożliwi osiągnięcie priorytetowych celów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko (POIiŚ), związanego ze zmniejszeniem emisyjności gospodarki w działaniu promującym wykorzystanie wysokospraw-
nej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, poprzez podniesienie efektywności 
energetycznej. Projekt przyczyni się do kompleksowej i skutecznej realizacji celów zrównoważonego gospodarowania zasoba-
mi oraz zapewnienie gospodarce bezpiecznego i konkurencyjnego zaopatrzenia w energię. 

Realizacja inwestycji wpisuje się w Strategię Rozwoju Województwa Pomorskiego oraz w Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla 
Obszaru Metropolitalnego GGS. 

Inwestycja PEC na terenie ciepłowni przy ul. 24 Marca 5
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Bartosz Gondek

Pomnik Katyński
Ma przypominać, a zarazem jednoczyć. Monumentalny w formie Pomnik Katyński, nawiązujący do katyńskich dołów śmierci 

stanął na terenie dawnego cmentarza katolickiego przy ul. Wita Stwosza w Pruszczu Gdańskim. Pomnik, zaprojektowany przez 

prof. Mariusza Białeckiego z gdańskiej ASP, a odsłonięty 17 września, w Światowy Dzień Sybiraka, jest negatywem dołu śmierci – 

mogiły, której zarys został odwzorowany innym kolorem kostki na poziomie gruntu cmentarza. Znajduje się na nim polski orzeł 

wojskowy, nawiązujący do orła, znalezionego w mogile katyńskiej i będącego jednym z najbardziej znanych symboli tej zbrodni. 

Obok założenia, na betonowym postumencie znajduje się tablica, wyjaśniająca ideę całego założenia:

„Zbrodnia Katyńska ma wymiar nie tylko ogólnokrajowy. Dotknęła także członków rodzin wielu Pruszczan i Mieszkańców Powiatu 

Gdańskiego. Trauma katyńska przechodzi z pokolenia na pokolenie. Jest nadal obecna. Ten pomnik powstał z myślą o nich.”

Na odsłonięciu pomnika, w dopiero co zrewitalizowanym parku na terenie dawnego cmentarza przy ul. Wita Stwosza w Prusz-

czu Gd., zebrali się przedstawiciele samorządów, służb mundurowych, organizacji kombatanckich oraz szkół.

- 17 września to dla Polaków data szczególna. Data, o której do 1989 roku nie można było oficjalnie mówić, data agresji Związku So-

wieckiego na Polskę. Symboliczny początek zsyłek na Sybir, kaźni inteligencji polskiej, dramatycznego losu tysięcy polskich jeńców wo-

jennych znanego dziś pod nazwą zbrodni katyńskiej – mówił podczas uroczystości Janusz Wróbel, burmistrz Pruszcza Gdańskiego. 

- Kilka lat temu, właśnie 17 września zapowiedziałem, że w Pruszczu Gd. powstanie Pomnik Katyński, symbolicznie upamiętniający 

to wszystko, co złe, a co spotkało nas z rąk sowietów. Pamiętamy więc stawiając ten obelisk, dając wzór także na co dzień, jak wybaczać 

i żyć w pokoju.

Do dziś w wielu rodzinach w Pruszczu Gd. i powie-

cie gdańskim podtrzymywana jest pamięć o  krew-

nych z Syberii, krewnych z Katynia. Niektórzy z nich już 

po wojnie zostali pochowani w tym miejscu, na pierw-

szym cmentarzu katolickim w Pruszczu Gd., który teraz 

dla wszystkich tutaj staje  się wielowymiarowym miej-

scem pamięci.

W istocie, pomnik, który stanął na dawnym cmenta-

rzu przy ulicy Wita Stwosza, ma być wielowymiarowym 

miejscem pamięci. Ma podtrzymywać pamięć ofiar so-

wieckiej agresji na Polskę w 1939 roku, ale także dbać 

o  zachowanie w  lokalnej społeczności świadomości, 

że  miejsce, na  którym stoi było przez dziesięciolecia 

miejscem spoczynku mieszkańców Pruszcza Gd.

Uporządkowanie parku – miejsca pamięci, oraz od-

słonięcie pomnika zamyka najbardziej kosztowny i cza-

sochłonny etap aranżacji tego miejsca. Nie  oznacza 

jednak końca prac. Władze miasta chciałyby, aby miesz-

kańcy zatrzymywali się w tym miejscu na dłużej. W tym 

celu w parku pojawią się elementy małej architektury. 

Miasto planuje także posadowienie na tym terenie ele-

mentu architektonicznego, który będzie szerzej infor-

mował o dawnym cmentarzu.

Pomnik Katyński w Pruszczu Gd. Fot. Monika Wojtkowska/CKiS

historia
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Artur Jendrzejewski

Społeczna aktywność 
uczniów i nauczycieli 
pruszczańskiej „Jedynki” 
cz.2 – 1970 – do dzisiaj

Lata siedemdziesiąte charakteryzowały się kontynuacją współpracy szkoły z okolicznymi PGR-ami. Szczególnie mocno „Jedyn-

ka” związana była z kombinatem w Rusocinie. Tamtejsza Dyrekcja jesienią 1971 r. złożyła podziękowania, chwaląc jednocześnie 

pracowitą młodzież, że przez 12 dni zebrała 106 ton ziemniaków. Warunki, w których pracowała były trudne, z  jednej strony 

chodziło o pogodę deszczową, a z drugiej ukształtowanie terenu. Mimo to uczniowie poradzili sobie wzorowo. Do podziękowań 

dołączono życzenia z okazji Dnia Nauczyciela. 

W następnym roku również Kombinat w Rusocinie dziękował szkole za wsparcie w wykopkach i zbiorze buraków cukrowych. 

Tym razem zarobione pieniądze młodzież przekazała na odbudowę Zamku Krzyżackiego w Malborku. W kolejnych latach kul-

tywowano prace na gospodarstwach w Rusocinie i Żelisławkach. Czas, który przeznaczony był na tę działalność wynosił około 

20 dni, a w 1973 r. aż 27 dni. Atrakcją dodatkową dla uczniów było zwiedzanie PGR-u w Żelisławkach. Widać zatem, że, co praw-

da już w mniejszym zakresie niż w poprzedniej dekadzie, ale wciąż łączono pracę fizyczną z edukacją.

Kultywowano także w dalszym ciągu prace leśne. Wiosną 1974 r. klasy I b i II b pod opieką nauczycieli: Grażyny Adamek oraz 

Marka Kleinschmidta, 80 osób wzięło udział w powiatowym czynie XXX-lecia PRL-u – sadzeniu lasu. 

Żywą lekcją historii dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego było wzięcie udziału w pracach archeologicznych na przygoto-

wywanym placu pod  budowę magazynów dla Gdańskich Okręgowych Zakładów Gazowniczych w  okolicach ul. Podmiejskiej 

w Pruszczu Gd. Obecnie znajduje się tam, między innymi hurtownia budowlana „Jazbud”. Miasto już wówczas uważane było za bo-

gate, pod względem archeologicznym. Odnaleziona wów-

czas osada sprzed 2500 tys. lat stała się wielką ciekawostką 

i  odkryciem regionu. „Zawartość odkrytych jam stanowiła 

różnorodna ceramika gospodarcza i  stołowa występująca 

w dużej ilości, sporadycznie występowały inne przedmioty, ta-

kie jak osełki, przęśliki, małe fragmenty z brązu i żelaza, grudki 

bursztynu, minimalna ilość kości zwierzęcych (ptasich)” – cy-

tat ten pochodzi ze sprawozdania z prac wykopaliskowych 

zdeponowanego w zasobach Muzeum Archeologicznego 

w Gdańsku. Udostępnienie go możliwe było dzięki uprzej-

mości pracownika muzeum Ewy Adamskiej-Grzymała, za 

co gorąco dziękuję. Pracami archeologicznymi prowadzo-

nymi od  15  maja do  6  lipca 1974  r. kierowała z  ramienia 

Muzeum Barbara Wiącek. Z kolei w skład delegacji uczniow-

skiej zaangażowanej w prace archeologiczne weszli: Sławek 

Domagała kl. III c, Robert Stupnicki kl. III c, Piotr Staszewski 

kl. II a, Józef Grotha kl. III c, Mirek Jankowski kl. I a. 

historia
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W połowie lat siedemdziesiątych XX wieku „Jedynka” podpisała umowę z PGR-em w Bystrej. W zamian za pracę uczniów przy 

zbiorze warzyw dyrekcja Kombinatu pomagać miała młodzieży przy organizacji wycieczek. Zaangażowanie pracujących było 

duże, oprócz wymiernych korzyści realizowano ważny cel, jakim do dziś jest integracja grupy oraz umiejętność odnalezienia 

swojego miejsca w niej.

W dniach 29-30 września 1975 r. w pruszczańskiej szkole odbył się VII Ogólnopolski Zjazd Liceów im. Marii Konopnickiej. „Przy-

gotowywania do Zjazdu trwały pół roku, ale prawdziwa gorączka przedzjazdowa ogarnęła szkołę w okresie miesiąca września. Założy-

liśmy sobie ambitne plany, bogaty program, marzyliśmy także by cała uroczystość przebiegła tak, jak stworzyliśmy sobie w wyobraźni. 

[...] Z grona nauczycielskiego zostały wyłonione zespoły, które poszerzone o odpowiednią ilość uczniów przygotowywały odpowiednie 

szczegóły służące realizacji poszczególnych punktów planu”. Głównymi zadaniami zespołów było: dekoracja szkoły i auli; przygo-

towanie kompletów haftowanych serwetek dla honorowych gości; przygotowanie grup uczniowskich służących do oprowa-

dzania gości po Gdańsku; przygotowanie miejsc zakwaterowania w internacie szkolnym. Nad całością przygotowań czuwała 

dyrekcja. Poniżej przedstawiono zdjęcia z  przygotowań do  tych uroczystości, na  uwagę zasługuje zaangażowanie uczniów 

w pracę na rzecz szkoły i lokalnego środowiska. 

O tym wydarzeniu oraz doskonałej oprawie i przygotowaniu szkoły do Zjazdu pisano w gazetach. 

Pruszczańskie liceum może pochwalić  się również pracą o  charakterze naukowym i  popularyzatorskim. Jesienią 1976  r. 

uczniowie klas IV i III biorących udział w grupie fakultatywnej geograficzno-ekonomicznej prowadzonej przez Helenę Jakubek 

zakończyli prace nad monografią Kombinatu PGR w Rusocinie. Zbieranie materiałów i ich selekcja trwały rok. „Młodzież wyka-

zała wiele zapału, zaangażowania i umiejętności. Kosztem czasu przeznaczonego na naukę, który zwłaszcza dla maturzystów jest 

szczególnie cenny oraz wielu wyrzeczeń zebrano materiały z 15-letniej działalności Kombinatu”. Słowa uznania dyrekcja PGR-u skie-

rowała nie  tylko do  społeczności 

szkolnej, ale  również do  kuratorium 

w  Gdańsku. Nie  trzeba wspominać, 

że wysiłek młodzieży był zwykłym jak 

na  tamte czasy zrywem społecznym. 

W obowiązku szkolnictwa leżało pro-

pagowanie zgodnej z  linia partyjną 

historii i  wszelkich przejawów regio-

nalnej współodpowiedzialności.

Tradycją i  obowiązkiem była tez 

aktywność uczniów przy pracach po-

rządkowych na terenie szkoły. Sprzyjał 

temu tak zwany „Dzień Czynu Partyj-

nego”. W 1978 r. przypadł on 21 maja 

w niedzielę. Czytamy w kronice: „Nie-

dziela Czynu jest dniem pracy nie tylko 

Przy pracy można również pożartować,  
a uśmiech też pomaga

Lucjan Benedyczak i Ireneusz Gołąb przygotowują 
ilustracje dzieł Marii Konopnickiej do dekoracji auli
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członków PZPR, przychodzą także bezpartyjni oraz liczna młodzież. Wykonują wówczas prace na terenie szkoły, boiska szkolnego, in-

ternatu, a więc prace, z których sami korzystają.”

Przełom lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych poprzedniego stulecia dalej obfitował w prace rolne na pobliskich gospo-

darstwach. Motywacja była tym większa, kiedy to z powodu pogody przewidywano mniejsze zbiory. Tak było w 1979 r., wtedy 

to trzeci tydzień września rozpoczął się pod hasłem „Wykopków”. „Mamy już jesień i należy zebrać wszystkie plony ziemi. Pomoc mło-

dzieży jest konieczna – warunki klimatyczne spowodowały rozliczne trudności w rolnictwie. Odbiło się to na tegorocznych plonach, są 

dużo mniejsze niż ubiegłoroczne. Trzeba dołożyć starań, aby się nie zmarnowało”. Młodzież pracowała wówczas w PGR „Pruszcz-Po-

le”. Z kolei jesienią 1981 r. potrzebą było zaangażowanie uczniów w rolnictwie, gdyż „zebranie wszystkich plonów z pól jest w tym 

kryzysowym roku szczególnie ważne”. Chodzi o wydarzenia polityczne związane z nasilającym się niezadowoleniem społecznym 

oraz działalnością NSZZ „Solidarność”. W kolejnych latach stałym już punktem szkolnej jesieni była pomoc uczniów liceum oraz 

starszych klas szkoły podstawowej przy zbieraniu ziemniaków. 

Szkoła brała również udział w zbiórce makulatury, za co była nagradzana. I  tak, na przykład w  listopadzie 1981  r. zebrano 

1100 kg makulatury, co dało sumę 3300 zł. Uzyskane pieniądze przeznaczono na fundusz książki dla dzieci. Nie tylko tą akcją spo-

łeczność szkolna zaprezentowała swoją wzorową i obywatelską postawę. Na początku 1982 r. kraj obiegła informacja o powodzi 

w rejonie Płocka. Szkoła odpowiedziała na apel i zorganizowała zbiórkę odzieży, żywności i środków higieny oraz pieniędzy. 

Zebrano następujące kwoty: 6470 zł, jako dar od uczniów; 4550 zł od pracowników i 4700 zł z zasobów szkoły. 

Początek tego roku był trudny dla ludzi ze względu na ostrą i dokuczliwą porę zimową oraz problemów wynikających z wpro-

wadzonego w  grudniu poprzedniego roku stanu wojennego. Na  tym polu szkoła też wykazała swoją aktywność społeczną 

i po „rozpoznaniu potrzeb w środowisku młodzież pomagała ludziom starszym i chorym w zakupach, przygotowaniu opału, zaopa-

trywaniu w leki”. Podobne akcje prowadzono też w późniejszych latach wspomagając Dom Dziecka w Gdańsku Oruni, organizu-

jąc kwestę na rzecz głodujących w Etiopii czy pomagając zwierzętom.

Ciekawym wpisem w kronikach szkolnych jest nadanie certyfikatu liceum przez „Młodzieżową Agencję Wydawniczą”. Świad-

czyć miało to o tym, że „szkołę zaludniają Bakałarze i Żaczkowie chętni do pracy społecznej i poświęcający sporo swego czasu wolnego 

udziałowi w badaniach socjologicznych wielce przydatnym prasie, wydawnictwu i instytucjom zajmującym się sprawami młodzieży”. 

Jest to dobitny przykład, że aktywność społeczna pruszczańskiej młodzieży wkraczała też w ogólnopolskie kulturalne sfery życia. 

W latach osiemdziesiątych dalej numerem jeden były prace w gospodarstwach oraz coraz częściej akcentowano swoją obec-

ność w sferze kultury lokalnego środowiska. W tym okresie skupiono się także na podejmowaniu wysiłku promującego szkołę 

oraz talenty jej uczniów. Jak zapisano: „organizowane konkursy wyzwalają inicjatywy młodzieży, zaangażowanie społeczne, sa-

morządność”. Trzeba dodać, że  młodzież ochoczo brała w  nich udział. „Uczniowie klas podstawowych od  wielu lat biorą udział 
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w  konkursach przedmiotowych i  artystycznych, zawo-

dach sportowych i turniejach sprawnościowych. Świadec-

twem tego udziału są puchary i dyplomy przechowywane 

w szkole, szkoda, że rzadko spływają zdjęcia do kronikarza”. 

Ta ostatnia uwaga zdaje się dziś zasadna, bowiem skąpy 

materiał kronikarski za tamten okres uniemożliwia peł-

ne odzwierciedlenie ówczesnej uczniowskiej i nauczy-

cielskiej aktywności, jakim było przygotowywanie  się 

do konkursów, zawodów i olimpiad.

Ważnym wydarzeniem dla szkoły, w powyższym kon-

tekście, było zajęcie w 1984 r. przez grupę uczniów: Do-

rotę Adamczak, Elżbietę Licau oraz Jarosława Karnath 

na XII Zjeździe Liceów im. Marii Konopnickiej w Opolu 

I miejsca w kategorii piosenki i poezji śpiewanej. Warto 

dodać, że  wspomniany uczeń „Jedynki”- Jarosław Kar-

nath, a obecny dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcą-

cych nr 1 w Pruszczu Gd., w dalszym ciągu zajmuje się 

śpiewem oraz akompaniowaniem na gitarze, uświetnia-

jąc w ten sposób szkolne i miejskie imprezy kulturalne 

oraz kościelne uroczystości.

Upadek komunizmu przyniósł nowe spojrzenie 

na panujące przez blisko pół wieku zwyczaje i tradycje. 

Zamknięto PGR-y, pracami porządkowymi wokół szkoły 

zajęła się obsługa i powstające liczne firmy porządkowe 

i  ogrodnicze, a  codzienność szkolna poddana została 

licznym nowym reformom edukacji i życia społecznego. Jednak zaangażowanie młodzieży w pracę na rzecz innych nie ustało. 

Głównym celem tej sfery pozostał wolontariat. Na ręce ówczesnych dyrektorów, między innymi Andrzeja Jachnika, spływały 

liczne podziękowania za zaangażowanie się w liczne zbiórki odzieży, jedzenia, zabawek i pieniędzy na rzecz potrzebujących, 

fundacji i domów dziecka. Wypada jeszcze wspomnieć, że gdy tylko nadarzała się okazja do prac fizycznych społeczność szkolna 

nie odmawiała pomocy. Tak było, między innymi w 1997 r., kiedy to Muzeum Archeologiczne w Gdańsku poprosiło o pomoc 

uczniów „Jedynki” oraz ich absolwentów w pracach wykopaliskowych. Wówczas badaniom poddano teren w okolicach dzisiej-

szej Szkoły Podstawowej nr 3. Jak wspomina pracownik muzeum – Ewa Adamczak-Drzymała, dużym zaangażowaniem wyka-

zał się wówczas Marcin Kazimierczak – absolwent pruszczańskiej „Jedynki”.

Dzisiejsza szkoła, nowoczesna, atrakcyjna dla uczniów i ich rodziców, z bogatą ofertą edukacyjną wciąż angażuje się w pracę 

na rzecz lokalnego społeczeństwa promując region i samych siebie, jako utalentowanych mieszkańców Pruszcza Gd. Uczniowie 

razem z nauczycielami przygotowują się do konkursów, zawodów i turniejów poświęcając swój własny czas, a wyniki tej mozol-

nej pracy, w postaci zdjęć, pucharów i dyplomów, upiększają szkolne ściany. Również uczniowie wspólnie z gronem pedago-

gicznym i dyrekcją przygotowują artystyczne oprawy uroczystości i obchody różnych świąt narodowych. Nie odbyła się jeszcze 

żadna oficjalna impreza miejska, aby zabrakło sztandaru ZSO nr 1 lub reprezentacji szkoły. Ponadto młodzież pod kierunkiem 

nauczycieli organizuje i przeprowadza akcje charytatywne, a także trudni się wolontariatem. Najlepszym potwierdzeniem tej 

aktywności są liczne podziękowania zawieszone na ścianach szkolnych korytarzy. 

Na koniec trzeba jasno zaznaczyć, że o ile dzisiejsza aktywność społeczna wynika przede wszystkim z dobroci serca i potrze-

by, o tyle ta z poprzedniej epoki w kategoriach prac fizycznych, z wytycznych rządzących. Nie można jednocześnie negować 

tychże działań, bo dla wielu była to zabawa i wspólne spędzenie czasu. Słuchając wspomnień uczestników tamtych wydarzeń 

pojawia się na twarzach rozmówców uśmiech. Jak mówią „kopaliśmy i zbieraliśmy ziemniaki, ale to była zabawa!”. Sentymentalnie 

patrząc na poprzednie lata i porównując do dzisiejszej aktywności ruchowej młodzieży, pewnie podobne prace przydałaby się 

uczniom, którzy na co dzień, co prawda zajmują się zbieraniem, ale punktów w grach komputerowych. 
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Halina Goral-Rybkowska

Stanisław Bucki (1930-2021)

W marcu 2021 roku zmarł długoletni dyrektor Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. Marii Konopnickiej w Pruszczu Gdańskim, Stanisław Bucki.

Rodzina i znajomi wspominają jeden z wielu sympatycznych momentów z jego życia. 

Otóż 1 września podczas Rady Pedagogicznej, której przewodniczył ówczesny dyrektor Czesław Antoniewicz, młody nauczyciel - Stanisław 

Bucki, poprosił o możliwość wcześniejszego zwolnienia z posiedzenia ze względu na „uroczystość rodzinną”. Zdziwiony dyrektor rzekł: 

- Jak to, panie kolego, pierwsza pana placówka, pierwsza Rada Pedagogiczna a pan chce się zwolnić? Na to Stanisław Bucki swoim spokoj-

nym, ciepłym głosem odpowiedział: 

- Tak... bo dzisiaj biorę ślub... 

Przyszła małżonka - Aleksandra nieco wcześniej ukończyła studia i podjęła pracę w jednym z przedsiębiorstw w Gdańsku- Oliwie na mocy 

tzw. nakazu pracy, który wówczas obowiązywał. Małżonkowie wzajemną wierność przysięgali w Katedrze Oliwskiej.

Liceum Ogólnokształcące w latach 50-tych nie przypominało obecnego budynku, było bardzo skromne i mieściło się na parterze i pierw-

szym piętrze. Druga kondygnacja spełniała funkcję internatu. Tam państwo Buccy otrzymali maleńki pokoik z używalnością łazienki internackiej. 

W tych warunkach urodziła się córka- Małgorzata, wychowując się tam przez dłuższy czas.

W 1967 roku St. Bucki otrzymał nominację na stanowisko dyrektora szkoły. Oprócz pełnienia obowiązków dyrektora, pracy wciąż przybywało 

- lekcje w liceum dziennym i wieczorowym a chętnych do uzyskania świadectwa dojrzałości nie brakowało. Ponadto budżet szkoły powiększał 

się, przybywały kółka zainteresowań i inne formy rozwoju uczniów. A dyrektor Bucki dbał o podopiecznych, integrował uczniów, ponieważ 

pochodzili z różnych środowisk, z różnych szkół.

Wspólne przebywanie na wycieczkach, biwakach, i szkolnych imprezach integrowało społeczeństwo szkolne. Dyrektor był entuzjastą spły-

wów kajakowych, które znalazły pasjonatów wśród nauczycieli - między innymi był to nauczyciel matematyki Jerzy Bruzdewicz, który na równi 

dzielił miłość do przedmiotu i do sportów wodnych. Kadrę pedagogiczną Liceum stanowili wykształceni, pełni pasji zawodowej i szacunku 

do młodego człowieka, osoby. Nic dziwnego, że szkoła słynęła z wysokiego poziomu nauczania, z pozytywnych wyników egzaminu maturalne-

go i ilości przyjętych na studia absolwentów. Byli uczniowie mówią, że Liceum Ogólnokształcące było kuźnią kadr: prawniczych, medycznych, 

politechnicznych i humanistycznych. W tych murach narodziły się też pierwsze wiersze, dziś już znanych nie tylko w Pruszczu Gd., ale na Pomo-

rzu i w kraju poetów - Romana Ciesielskiego i Andrzeja Sikorskiego. Szacunek i podziękowanie swoim pedagogom i wychowawcom okazali oni 

w dniu jubileuszu Szkoły, 60-lecia jej istnienia. Dyrektor Stanisław Bucki został obdarzony niemilknącymi owacjami przez absolwentów. To było 

tak piękne i tak wymowne, że trudno było powstrzymać wzruszenie... Nie każdy zasłużył na takie powitanie po latach...

W 1985 roku odszedł on na emeryturę, pozostawiając szkołę wyposażoną w pomoce naukowe, piękne sale przedmiotowe i oddanych pracy 

nauczycieli. Pożegnanie było takie, na jakie swoim życiem zasłużył dyrektor Bucki - godne dobrego człowieka, znakomitego organizatora i na-

uczyciela. Kochali go uczniowie i szanowali pracownicy. 

wspomnienie

Część kadry nauczycielskiej. Od prawej: Stanisław Bucki- chemia, Gertruda 
Małek- matematyka, ?, Stanisław Konieczek- fizyka, Jan Sychta- biologia

60-lecie powstania szkoły, 2011 r.  
Od prawej: Stanisław Bucki, Jerzy Bruzdewicz - matematyka



59

Jedna z koleżanek nauczycielek w rozmowie ze mną po latach stwierdziła, że „Wolałabym, by Bucki mnie skrzyczał zamiast spokojnej uwagi, 

która dotyczyła pracy, a która mocno zawstydzała...”. Szef nie potrafił się zdenerwować i nigdy nie podniósł głosu. 

Inna nauczycielka, uczennica St. Buckiego, która spóźniła się do pracy o dwa dni z rodzinnego wyjazdu zagranicznego, wspomina, że z duszą 

na ramieniu weszła do budynku i natknęła się na dyrektora. Z lękiem zapytała: 

- Panie dyrektorze, czy ja jeszcze pracuję? 

Na to St. Bucki z poważną miną szefa odrzekł: 

- Marsz na lekcje!!! 

I  jeszcze jedno wspomnienie, ze stanu wojennego... Kilka dni po jego ogłoszeniu zebraliśmy się w szkole. W pewnej chwili do gabinetu 

dyrektora wszedł trzyosobowy patrol wojska, w czapkach ze służbowymi paskami pod brodą i oznajmił dyrektorowi, że celem wizyty jest aresz-

towanie nauczyciela historii – Pawła, za jego rzekome podważanie decyzji ówczesnego rządu. Byłam przypadkowym świadkiem wydarzenia... 

Widziałam na twarzy Dyrektora moment skupienia i usłyszałam spokojną, ale stanowczą odpowiedź: 

- Ja tu jestem dyrektorem, ja odpowiadam za swoich pracowników, nie zauważyłem niczego, co by było naganne w pracy kogokolwiek 

i proszę opuścić budynek... 

Żołnierze zmieszani nie wiedzieli jak się zachować. Na ich odpowiedź, że mają rozkaz, dyrektor odpowiedział: 

-To proszę mnie aresztować... 

Salutując, wojsko wyszło... Widziałam ile kosztowało to dyrektora... Usiadł w fotelu, by odpocząć...

Po odejściu na emeryturę oddał się swojej pasji społecznikowskiej. W wyborach do samorządu 1984 roku otrzymał mandat radnego i został 

wybrany przewodniczącym Miejskiej Rady Narodowej w Pruszczu Gd. Wspólnie z ówczesnym naczelnikiem Zbigniewem Brągoszewskim za-

stanawiali się jak podzielić bardzo szczupły budżet miasta. Stanisław Bucki znał ciasnotę budynku, do którego zaczęły uczęszczać dzieci do szko-

ły podstawowej nie tylko z terenu miasta, ale i okolicznych wsi. Z. Brągoszewski rzucił hasło - „Zbudujmy nową szkołę”. St. Bucki zaangażował się 

całym sercem w pracę na rzecz budowy, która wymaga oddzielnych wspomnień, bo to nie było proste. 

Kiedy po kadencji w Miejskiej Radzie Narodowej otrzymał kolejny mandat w wojewódzkich wyborach samorządowych i znalazł się w Komisji 

Budżetowej Wojewódzkiej Rady Narodowej, zaczął zabiegać, by budowa Szkoły Podstawowej nr 4 znalazła się w planach inwestycyjnych woje-

wództwa gdańskiego. No i znalazła się! Jak wiemy wszyscy szkoła istnieje...Warto pamiętać o Stanisławie Buckim i z tego powodu...

Istnieje piękny zwyczaj ustawiania ławeczek poświęconych znanym osobistościom Pruszcza Gd., którym miasto zawdzięcza część swojej 

świetności. Może znalazłaby się też i dla wybitnego pedagoga, znakomitego organizatora i dyrektora, a przede wszystkim dla dobrego czło-

wieka, kochającego ludzi i miasto - Stanisława Buckiego? Myślę, że jego uczniowie i absolwenci szkoły, jak i cała społeczność miasta przyjmą tę 

propozycję z zadowoleniem...

Moje wspomnienia są nie tylko hołdem dla dyrektora... Wyrażam nimi swoje podziękowanie osobie, która pozostanie na zawsze moim nie-

doścignionym mistrzem...

Miałam to szczęście, że Stanisław Bucki przyjął mnie do pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w 1981 roku. Z chwilą odejścia 

na emeryturę, zaproponował mi stanowisko zastępcy dyrektora tej szkoły. Weszłam w skład nowej dyrekcji. W 1989 roku objęłam etat dyrektora 

Szkoły Podstawowej nr 2 i mój dyrektor zgodził się pracować ze mną, na stanowisku nauczyciela chemii. Było to dla mnie wyzwaniem a jedno-

cześnie wielkim wyróżnieniem, że osoba, którą darzyłam - jak nigdy nikogo - wielką estymą, pracuje w mojej szkole...

Na studniówce W pracowni chemicznej wśród uczennic, podczas święta wiosny
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Zrzeszenie Kaszubsko-
Pomorskie oddział w Kolbudach

Działalność kolbudzkiego oddziału ZK-P zapoczątkował Marek Wałdoch, który od wielu lat interesował się kaszubszczyzną 

i zachęcał mieszkańców naszej gminy do odkrywania swoich rodzinnych kaszubskich korzeni. W kwietniu 2004 r. założył on klub 

ZK-P w Kolbudach, który podlegał oddziałowi ZK-P w Przywidzu.

4 lutego 2005 r. na zebraniu członków powstał nowy oddział ZK-P w Kolbudach, którego prezesem zdecydowaną większością 

głosów został wybrany Marek Wałdoch. Powołano również 6-osobowy Zarząd Oddziału oraz Komisję Rewizyjną. Oddział liczył 

wtedy 46 osób, z czego w zebraniu założycielskim uczestniczyło 28 osób. Na tym zebraniu podjęto również decyzję o utwo-

rzeniu klubu ZK-P w Pruszczu Gdańskim podległego oddziałowi w Kolbudach. Klub ten liczył wówczas 12 członków, a prze-

wodniczącą została wybrana Teresa Kopania. Treść protokołu zawarta jest w naszej kronice. Spotkanie poprowadził Eugeniusz 

Pryczkowski, ówczesny redaktor „Rodny Zëmi” i jednocześnie prezes partu ZK-P w Baninie.

Na spotkaniu założycielskim obecny był Artur Jabłoński - ówczesny prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Albin Bichowski - 

burmistrz miasta Żukowa, prezesi i przedstawiciele sąsiednich oddziałów: z Chmielna, Kartuz, Nowej Karczmy, Przywidza i Żukowa. 

Na zakończenie spotkania prezes Marek Wałdoch przedstawił w skrócie program i cele działalności nowego oddziału:

• Kontynuacja działań podjętych przez klub, a w szczególności:

 - utrzymanie i dbałość o msze św. w języku kaszubskim odprawiane w Pręgowie,

 - kontynuowanie comiesięcznych spotkań po mszach 

św. w Wiejskim Domu Kultury w  Pręgowie i  propa-

gowanie kultury i  tradycji kaszubskiej poprzez za-

praszanie zespołów folklorystycznych, gawędziarzy, 

twórców ludowych itp. 

 - coraz liczniejszą obecność Zrzeszińców z Kolbud na im-

prezach kaszubskich, takich jak Zjazd Kaszubów, odpust 

w Sianowie, odpust św. Piotra i Pawła w Pucku itp.,

 - położenie nacisku na  naukę języka kaszubskiego 

wśród członków oddziału i  liczniejszą obecność 

na Dyktandzie Kaszubskim.

• Rozpoczęcie starań o wprowadzenie regionalizmu ka-

szubskiego, a  w  późniejszym okresie nauki języka ka-

szubskiego w szkołach na terenie gminy Kolbudy.

• Pomoc w utrzymaniu i rozwijaniu (m.in. zakup strojów) 

regionalizmu kaszubskiego wprowadzonego w Niepu-

blicznym Przedszkolu w Pręgowie.

• Podjęcie starań w celu powołania własnego dziecięce-

go, kaszubskiego zespołu folklorystycznego i założenie 

kapeli kaszubskiej.

• Zacieśnienie współpracy i korzystanie z pomocy i wielolet-

niego doświadczenia oddziałów ZK-P z powiatu kartuskiego, 

z którymi kolbudzkich Zrzeszińców łączą więzy krwi, a także 

historia ( przez 398 lat Kolbudy i okolice należały do Zakonu 

Kartuzów).

Sztandar ZK-P o. Kolbudy. Poczet sztandarowy - Regina Petk, 
Jerzy Kreft, Barbara Ciesielska. XXI Światowy Zjazd Kaszubów 

w Chojnicach, 2019 r.
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Kolbudzki oddział ZK-P działa już 16 lat, z powodzeniem kontynuując założenia programowe pierwszego prezesa i rozszerza-

jąc swoją działalność. Niestety Marek Wałdoch po ciężkiej chorobie zmarł 2 sierpnia 2008 r. Nasz oddział kontynuuje jego dzieło, 

a przewodniczy nam i prowadzi działalność prezes Jerzy Kreft. Na dzień dzisiejszy oddział liczy ponad 80 członków.

W dniu 26 lutego 2006 roku w kościele pw. Św. Floriana w Kolbudach miało miejsce uroczyste poświęcenie sztandaru. Nasz 

poczet sztandarowy bierze udział w wielu uroczystościach – kilkanaście razy w roku. Organizujemy coroczne spotkania opłat-

kowe z muzyką i tańcami. W każdą pierwszą niedzielę miesiąca w kościele w Pręgowie odbywa się msza św. z liturgią w języku 

kaszubskim.

Po wielu staraniach we wszystkich szkołach gminy Kolbudy dzieci mają możliwość korzystać z nauki języka kaszubskiego. 

Mają one również możliwość uczyć się mówić, pisać i czytać po kaszubsku, a także poznawać zabytki, tradycje i kulturę naszego 

regionu poprzez wycieczki i warsztaty. Nasi uczniowie z powodzeniem biorą udział w  licznych konkursach kaszubskich oraz 

imprezach organizowanych przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie.

Organizujemy wyjazdy autokarowe na Dzień Jedności Kaszubów, Na Światowe Zjazdy Kaszubów, Odpust Kaszubski na Świę-

tej Górze w Polanowie, Święto Dziękczynienia w Warszawie oraz wycieczki turystyczne i krajoznawcze. Podczas wycieczek śpie-

wamy kaszubskie pieśni religijne i piosenki biesiadne, opowiadamy dowcipy, wspominamy i miło spędzamy czas.

Współorganizujemy konkursy dla uczniów ze szkół z terenu gminy Kolbudy – „Rodnô Mòwa” - dyktando Kaszubskie, konkurs 

„Bëlnégò czëtaniô” po kaszubsku, konkurs Kolęd Kaszubskich i wiele innych.

Od kilku lat jesienią odbywają się u nas „Wieczory Filmowe” oraz spotkania z ciekawymi ludźmi. Pielęgnujemy nasze tradycje 

kaszubskie na wiele sposobów, również poprzez działania kulinarne - „Stół Bożonarodzeniowy”, „Bielkowskie Koźlaki” (przenio-

sły się do Gdańska) oraz stoisko z naszymi wypiekami i wyrobami na różnych imprezach plenerowych.

Wśród członków naszego oddziału są osoby o wielopokoleniowym pochodzeniu kaszubskim, są „Nowi i Starzy Kaszubi”, a tak-

że sympatycy i przyjaciele. Nasze spotkania dają nam wszystkim wiele radości i miłych wrażeń. Czujemy wspólną więź ze sobą, 

bo możemy razem coś dobrego zdziałać i mamy nadzieję, że dużo pozytywnego po sobie pozostawimy dla następnych pokoleń.

Zapraszamy do nas, do Kolbud - „ Rôczimë do naju do Kôlbùdów”.

Fot. Beata Richter, Jerzy Kreft

Jerzy Kreft otrzymał nagrodę „Skra Ormuzdowa” 
za rok 2016, przyznawaną przez redakcję 
„Pomeranii”, 2017 r.

Spotkanie opłatkowe w remizie Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Kolbudach, 2013 r. Dzieci 

z Zespołu Kształcenia Podstawowego 
i Gimnazjalnego w Kolbudach śpiewają kolędy. 

Jerzy Kreft i Beata Richert witają gości
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PWiK „WiK” - dzisiaj
W  1992  roku miasto Pruszcz Gdański przejęło od  OPWiK w  Gdańsku obsługę wodociągów miejskich. Po  wielu zmianach 

od 1 stycznia 2005 roku firma działa pod nazwą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WiK” sp. z o.o. w Pruszczu Gdańskim.

Bez wody nie ma życia. Celem istnienia Spółki WiK jest zdrowie publiczne i satysfakcja odbiorców usług osiągnięte przy zacho-

waniu najwyższej troski o stan środowiska naturalnego. 

Misją przedsiębiorstwa jest ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie pruszczańskiej społeczności zdrowej wody pitnej oraz nieza-

wodny odbiór ścieków. Osiąganie najwyższych standardów eksploatacyjnych i korzyści biznesowych realizujemy przez efektywne 

zarządzanie obiektami gospodarki wodno – ściekowej, przy zachowaniu społecznie akceptowalnych kosztów i transparentności 

działań. Priorytetami są :

 - działania na rzecz ekologii i świadoma dbałość o środowisko naturalne poprzez ciągły rozwój kanalizacji sanitarnej i wdraża-

nie nowych technologii oraz edukacja społeczna,

 - ciągłe doskonalenia zawodowe kadry w celu utrzymania statusu firmy profesjonalnej i przyjaznej odbiorcom, dostawcom 

i środowisku,

 - dbanie o dobry wizerunek Firmy.

Miasto Pruszcz Gd. zasilane jest w wodę poprzez 3 stacje uzdatniania wody (SUW). Każda ze stacji posiada dwie studnie głębi-

nowe (K), które działają w systemie naprzemiennym. Woda pochodzi z kredowych oraz czwartorzędowych warstw wodonośnych.

Lokalizacje stacji uzdatniania wody:

SUW nr 1 – usytuowana jest przy ul. Grunwaldzkiej, woda ujmowana jest poprzez dwie studnie głębinowe ( K3 i K5 głębokie 

na ok. 220 m.) z wodonośnej warstwy kredowej.

SUW nr 2 – znajduje się przy ul. Podmiejskiej, woda ujmowana jest również przez dwie studnie z kredowej warstwy wodono-

śnej ( K2 i K4 głębokie na ok. 220 m.).

SUW nr 3 – położona jest przy ul. Obrońców Westerplatte. Woda pochodzi z dwóch studni głębinowych ( Q2 i Q3a głębokich 

na ok 90m ) w tym przypadku z czwartorzędowej warstwy wodonośnej. 

Uzdatnianie wody na każdej z trzech stacji opiera się na naturalnych procesach. Podczas uzdatniania nie dodaje się do wody 

żadnych chemicznych reagentów. Pruszczańska woda nie jest chlorowana. Wydobywana z dużych głębokości jest bezpieczna 

bakteriologicznie, co potwierdzają liczne badania prowadzone przez zakładowe laboratorium oraz Powiatową lub Wojewódzką 

Stację Sanitarno- Epidemiologiczną.

Jakość ujmowanej wody odpowiada wymaganiom stawianym przez Ministra Zdrowia w  rozporządzeniu z  dnia 7.12.2017r. 

(poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Na terenie północno – zachodniej części Pruszcza Gdańskiego, w rejonie ul. Benedykta Dybowskiego realizowana jest inwesty-

cja budowy studni głębinowej (K6) i stacji uzdatniania wody (SUW nr 4). Woda wydobywana ze studni K6 będzie zaopatrywała 

istniejące i wciąż powstające osiedla mieszkaniowe jak również przedsiębiorstwa zlokalizowane na obszarze wysoczyznowym.

Filtry do wody na stacji uzdatniania wody nr 1 Filtry na stacji uzdatniania wody nr 3
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Jerzy Ossorya-Cierpicki Budynek mieszkalny przy ul. Wojska Polskiego. 
Pierwszy budynek Spółdzielni Mieszkaniowej „Pruszcz” 
wykupiony w 1961 r. od Powiatowej Rady Narodowej 

w Pruszczu Gd. Na parterze delikatesy PSS „Społem”.

Zajęcia z dziećmi, prowadzone w czynie społecznym przez 
członkinie Spółdzielni Mieszkaniowej „Pruszcz”. Lato 1966 r.

„Festyn ekologiczny” przed ZOZ –em (obecnie 
budynek Starostwa), ul. Wojska Polskiego, 1992 r.

Skrzyżowanie ul. Grunwaldzkiej z ul. Chopina. 1988 r.

Jerzy Ossorya-Cierpicki 
(1937 – 2003)

fotografia



Dożynki w Trąbkach Wielkich
Konkurs koron żniwnych

12 września 2021 roku podczas Dożynek Archidiecezjalno-Samorządowych w Trąbkach Wielkich odbył się konkurs koron żniwnych. 

Tym razem było ich wyjątkowo dużo, bo aż 12, w tym 2 z

zaprzyjaźnionej z gminą Trąbki Wielkie, gminy Leżajsk z województwa podkarpackiego. Wszystkie piękne o różnych kształtach i kolo-

rach wykonane z tegorocznych kłosów zbóż, a przyozdobione m.in.: ziołami, owocami, warzywami i kwiatami. Autorom koron wręczo-

ne zostały pamiątkowe puchary. 

Dla posłanki Magdaleny Sroki najładniejszą była korona sołectwa Mierzeszyn. Senator Ryszard Świlski wręczył puchar sołectwu Eł-

ganowo, a w imieniu Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka – sołectwu Brzóza Królewska z gminy Leżajsk. Puchar 

wojewody pomorskiego Dariusza Drelicha przekazał wicewojewoda pomorski Michał Bąkowski przedstawicielom parafi i w Kłodawie. 

Starosta gdański Marian Cichon wyróżnił pucharem sołectwo Gołębiewko. Puchar wójta Gminy Trąbki Wielkie Błażeja Konkola trafi ł 

do Sołectwa Czerniewo. Przewodniczącemu Rady Gminy Trąbki Wielkie Zbigniewowi Leszczyńskiemu najbardziej podobała się korona 

sołectwa Pawłowo i dlatego przedstawiciele tego sołectwa pojechali do domu z jego pucharem. Natomiast z pucharu prezesa Pomor-

skiej Izby Rolniczej Wiesława Burzyńskiego cieszyło się sołectwo Wierzawice z gminy Leżajsk. Wręczającym puchar był wiceprezes Ry-

szard Kleinszmidt. Nagrodę specjalną (talon o wartości 200 zł do wykorzystania w Hurtowni „Szczepan” w Gdańsku) od prezes Lokalnej 

Grupy Działania „Trzy Krajobrazy” Emilii Grzyb otrzymało sołectwo Sobowidz. Także wykonawcy pozostałych koron, czyli sołectwa: Po-

stołowo, Przywidz, Suchy Dąb, obdarowani zostali pamiątkowymi pucharami. Publiczność mogła podziwiać te prawdziwe dzieła sztuki 

w dwóch miejscach. Najpierw przed ołtarzem w sanktuarium Matki Bożej Trąbkowskiej, a następnie na Placu Herbowym obok boiska. 

Sołectwo Czerniewo Sołectwo Gołębiewko Sołectwo Mierzeszyn

Sołectwo Brzóza K rólewska, 
gm. Leżajsk

Sołectwo PawłowoSołectwo Sobowidz
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28. edycja Konkursu  
„Piękna Wieś” w Powiecie Gdańskim

Konkurs Piękna Wieś Pomorska 2021 organizowany jest w kategoriach „wieś” oraz „zagroda”, a rozstrzygany jest na trzech eta-

pach: gminnym, powiatowym i wojewódzkim. 

Głównymi celami konkursu są: ochrona i poprawa wartości krajobrazu przyrodniczego oraz kulturowego wsi, poprawa jako-

ści życia na wsi, podniesienie atrakcyjności wypoczynkowej obszarów wiejskich, aktywizacja i integracja społeczności lokalnej, 

popularyzacja dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. 

To wyjątkowy konkurs, który pokazuje jak w ciągu lat zmieniają się nasze powiatowe zakątki. Dzięki udziałowi w konkursie 

możliwe jest promowanie wzorców działania lokalnych społeczności, kół gospodyń wiejskich, sołtysów i rad sołeckich. 

Oceniany jest wygląd zabudowań i terenów zielonych. Olbrzymie znaczenie ma pielęgnowanie miejscowych tradycji, dba-

nie o wspólne realizowanie zadań integrujących mieszkańców, promowanie lokalnych produktów i wyrobów rzemieślniczych. 

O tytuł tej najpiękniejszej w 2021 roku rywalizowały wsie: Koszwały – gmina Cedry Wielkie, Kaczki – gmina Trąbki Wielkie, Kolnik 

– gmina Pszczółki. Komisja powiatowa wytypowała na I miejsce wieś Kolnik.

Kolnik to wieś położona na obrzeżach gminy Pszczółki i znajduje się w niej wiele obiektów ujętych w gminnej ewidencji za-

bytków. Będąc we wsi należy udać się do Alei Wierzbowej, by zrelaksować się w cieniu starych wierzb, kasztanowców i topoli.

W kategorii „Zagroda” I miejsce zajęła „Dolina Miodu” Arlety i Mieczysława Grulkowskich w miejscowości Borowina, gmina 

Przywidz. Jest to zagroda w której prowadzona jest agroturystyka, a ze względu na usytuowanie terenu zyskała właśnie nazwę 

Dolina Miodu. W miejscu tym prowadzone jest gospodarstwo rolne w kierunku produkcji miodu kaszubskiego i produktów 

pszczelich. Prowadzone są tu też kuracje uloterapii – inhalacje sterylnym powietrzem pochodzącym bezpośrednio z ula w kie-

runku profilaktyki, ale i leczenia wielu dolegliwości.

Bo
ro

w
in

a.
 „D

ol
in

a 
M

io
du

”.  
Fo

t. 
Ar

le
ta

 G
ru

lk
ow

sk
a

Ko
ln

ik
. F

ot
. A

rc
hi

w
um

 P
G




