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XIV edycja Faktorii Kultury
Bezsprzecznie najważniejszym wydarzeniem tego lata była XIV edycja Faktorii Kultury – cyklu letnich imprez plenerowych 

organizowanych w amfiteatrze Międzynarodowego Bałtyckiego Parku Kulturowego, na który składają się: Scena Letnia Teatru 
Wybrzeże, Letnia Scena Dziecięca oraz Scena Muzyczna.

W tym sezonie na deskach pruszczańskiego amfiteatru publiczność obejrzała spektakle: Niezwyciężony, Inteligenci, Emi-
grantki, Tajemnicza Irma VEP, Awantura w Chioggi, Kim jest pan Schmitt? – premiera, Sztuka. Swego rodzaju feno-

menalnym popołudniem stało  się popołudnie niedzielne, gdzie w  Faktorii Kultury króluje Letnia Scena dziecięca. Amfiteatr 

odwiedzany był tłumnie, gdzie aktorzy Teatru Wybrzeże wcielali się w bajkowe postacie grając dla najmłodszych mieszkańców 

Pruszcza Gd. W tym sezonie wystawiono: na rozpoczęcie i zakończenie sezonu Szelmostwa Lisa Witalisa, Przygody Kozioł-
ka Matołka cz.1 i 2, Zaczarowana Królewna cz.1-3. Spektakle Sceny Letniej Teatru Wybrzeże oraz Letniej Sceny Dziecięcej 

obejrzało rekordowe 16 tys. widzów! Ogromnym sukcesem były także tegoroczne koncerty. Scenę muzyczną w strugach ulew-

nego deszczu zainaugurowała Roxie Węgiel. W kolejne piątkowe wieczory wystąpili: Kaśka Sochacka, Alicja Majewska, Raz 
Dwa Trzy, Sztywny Pal Azji, Kacperczyk, Król, Voo Voo oraz Riverside. Tak oczarowanej i świetnie bawiącej się publicz-

ności Pruszcz Gdański nie widział dawno. W tym roku koncerty obejrzało i wysłuchało blisko 13 tys. widzów. Był to absolutnie 

rekordowy sezon. 

Dziękujemy wszystkim 29 tys. widzów (każdemu z osobna), którzy odwiedzili Amfiteatr Faktorii Kultury w Pruszczu Gdańskim 

i czekamy na spotkanie za rok podczas jubileuszowego XV sezonu!

Fot. Archiwum CKiS
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Drodzy Czytelnicy
Witam Was serdecznie na  łamach 3(27) 2022  r. numeru kwartalnika „Neony-Tożsamość”. 

Od 7 miesięcy trwa wojna w Ukrainie… Jesteśmy solidarni z Ukrainą!
W  tym numerze kwartalnika polecam m.in. szersze prezentacje: malarstwo Agnieszki 

Michalczyk, obrazy z  wystawy „W  przestrzeni koloru” z  pracowni malarstwa w  OKSiBP 
w  Cieplewie, nagrodzone fotografi e w  konkursie „Pruszcz zatrzymany w  kadrze”. Zachęcam 
do przeczytania fragmentu nowej powieści Anny Klejzerowicz „Stara papiernia”, oraz opowia-
dania: Barbary Harbul „Spod skrzydeł anioła” i  Tadeusza Jałoszyńskiego „Mura-smutna pięk-
ność”. W numerze dużo malarstwa, grafi ki i poezji. Witam serdecznie debiutujących na naszych 
łamach: Bożena Jagielska, Franciszek Gryka, Krystyna Wilk, Anna Cyranowska, Beata Leszczyńska, 
Magda Pytlasińska, Beata Barańska, Gabriela Hryniewicka – malarstwo, Jana Sikorska, Krzysztof 
Kopytek, Anna Szlachciak, Magdalena Urbanowicz – fotografi a. W części historycznej Dariusz 
Dolatowski pisze o Bronisławie Falkiewiczu z Błotni a Marcin Świerczyński zaprasza na projekcję 
niemieckiej kroniki fi lmowej z 1940 r. z informacją o przedszkolu opieki społecznej w Praust. 
Do poprzedniego numeru Neonów załączyliśmy tomik wierszy Tadeusza Karmazyna „Pasażer 
codzienności”. Tym razem jest to tomik Hanny Glok-Lejk „Tuż przed świtem”.

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

Roman Ciesielski

Wiesław Jezierewski, fotografi a

Anna Flis, płaskorzeźba w drewnie 
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malarstwo

Daniel Kufel „Nostalgia. Kasyno”, olej na płótnie

Łukasz Jaruga „Pod osłoną”, olej na płótnie
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poezja / proza poetycka

Tadeusz Karmazyn

Ruchliwa ulica odpowiada 
na wyzwanie: na wojnę albo nie
Przechodnie: Kobieta w pawim oliwkowym kapeluszu, jej młodszy student – kompan, starsza pani w pośpiechu, na jej nosie 
olbrzymie okulary, młody facet w skórzanej motocyklowej kurtce, rudowłosa pracownica socjalna w średnim wieku, mężczyzna 
z  tatuażami na  ramionach, jego kolega w  wojskowym mundurze, Will Shakespeare, Salvador Dali i  inni. Słychać odgłosy 
przejeżdżających samochodów, klaksony, pokrzykiwania dzieci.
Usłyszane słowa:
Nie jestem pewien co do zbrojnego uderzenia. Ostatni rodzaj działania.

Nie łatwo myśleć o ginących ludziach bez ścisku w żołądku.
Jak pomóc?
Wydaje się to bez nadziei.
Mówisz, co?
Rozmowy? 
Tak, modlić się trzeba też.

Zabijanie jest niedopuszczalne. Nie mogę sobie tego wyobrazić.
Musimy uciekać. Lekarz o 13:30. Nie ma czasu.

Mój syn czeka na mnie w szkole. Każdy rodzaj wojny jest złem, koniecznym czasami...
Wojna- nie. Pokój –tak. Ten co atakuje jest zbrodniarzem.
Oni, wie pani ci ludzie, muszą nauczyć się jak rozwiązywać swoje własne problemy.
Nie zgadzasz się? Moich dwóch przyjaciół zginęło w walce. Tęsknię.

Wojny nigdy nikogo nie ranią za wyjątkiem ludzi, którzy giną.
Moje imię? Zaczyna się na S.

Oni są słabsi? To może być prawda ale czemu, czemu musimy poświęcać nasze życia dla innych? Kto? Bóg? Być może...bye, bye
Czy to nienawiść? Oczywiście. Chciwość.
Głodne władzy potwory wywołują wojny. Przykładów aż za dużo.
Brak tolerancji. Brak dobrej woli.

Czemu nie możemy używać naszych cudów komunikacyjnych do skutecznej dyplomacji? Zbyt dużo bla, bla, bla, bla, et cetera 
w mediach.
Fascynacja nieprawdziwym życiem. Tak, tak, pomyśl Facebook. Virtualna energia? Głupie gadanie. Fałszywka. Łatwo to wymazać. 
Wojny są prawdziwe.
Zatrzymać, możliwe, ale nie wymazać.
Nie pytaj. Może później... przepraszam pana. Jestem pod wpływem...lubię to.
Chcesz trochę? My wszyscy powinniśmy być na rauszu. To pomaga. O tak!

War is no strife
To the dark house and the detested wife.
Napisałem to we „Wszystko dobre co się dobrze kończy”. Pamiętasz?

Tak, ja jestem za słuszną wojną.
Nie mam wątpliwości, mówi mężczyzna z francuskim buldogiem, niewzmiankowany wcześniej.
Musimy zatrzymać tych facetów co zachowują się jak maniacy na dragach.

Quasimodo, nie ziewaj w publicznym miejscu.

Z tomiku: Tadeusz Karmazyn „Pasażer codzienności”, Pruszcz Gdański 2020 r. 
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Agnieszka Ciesielska

Było lato
Było lato. Czerwiec wielkim, twardym brzuchem wwiercał się w gąbczaste

poduchy napęczniałych i lepkich chmur. Z błękitnego sufitu zwisała 

szklana bania słońca. Wyglądała jak gigantyczna żarówka. Okrągła. Jasna. 

Błyszcząca. Czterdziestopięcioletni mężczyzna siedział na ławce. Plecami 

opierał się o zimną ścianę bloku. Pulchne dłonie wbił w przednią część 

drewnianego mebla. Z zaciśniętymi pięściami przypominał pasażera 

zwariowanej karuzeli.

Mężczyzna pochylił zesztywniały kark. Obolałe ciało prosiło o chwilę 

wytchnienia. Kuliło się niby drzemiący kocur. Przez chwilę wpatrywał się 

w czarna plamę wody, która wsiąkała w wysuszoną upałem skórę ziemi. 

W mętnej wodzie odbijała się twarz zgarbionego faceta z czerwoną, 

łysiejąca głową. Krótko przyglądał się sobie. Był brzydki, niezgrabny 

i zgrzybiały. Zupełnie jak jego ojciec, stary, śmierdzący kwaśnym potem 

ekscentryk. 

Po drugiej stronie ulicy dzieci biegały wokół kolorowych barierek. 

Dziewczynki huśtały się na drewnianych huśtawkach. Chłopcy plastikową 

łopatką wykopywali dołki, które napełniali kamykami. Wyglądali jak 

rozbrykane stadko aniołów. Małe uskrzydlone istoty z buzią, na której 

z rozmachem maluje się niewinność, skromność i prostota. Dziewczynka 

w białej sukience z falbankami wpatrywała się w zdeformowaną sylwetkę 

samotnego mężczyzny, który odchodził w nieznanym nikomu kierunku. 

Szedł powoli. Chwiejnym krokiem upadłego anioła oddalał się 

od parkowej ławki, twardej i niewygodnej jak buty Van Gogha. Było lato …

Biegnący czas
Nie wiem, co się dzieje… Nie mam żadnego wpływu na biegnący czas… 

Czas nie trzyma mnie już za rękę jak dziecko trzyma młodą kobietę … 

Jestem dla niego niczym prześcieradło gniecione i miętolone do woli… 

On dobrze wie, że nie znoszę zakładek, plam czy odcisków… Biegnie i ugniata 

moje kiedyś jędrne ciało rozcierając pyłek masakry, szary puder pod 

zaspanym okiem. Wyczerpał się zapas talentów i przygwoździł mnie 

do ściany. Jestem niczym łoś czy też sarna na leśnej polanie namalowana 

na płótnie pędzlem wybitnego kiczu. Ćwiczę, tańczę, ale rezultatów 

już nie ma. 

W restauracyjnych ławkach przyglądam się białogłowym ludziom 

i próbuję zgadnąć, jacy byli kiedyś, wczoraj, czyli wtedy, kiedy wigor 

i rześkość parowała z ich mięsistych szkieletów, jak paruje ciepło z filiżanki 

świeżo zaparzonej kawy. Tylko, że kawa wystygła. Po ciepłej małej czarnej, 

pozostało tylko kwaśne cafe freddo bez cukru... 

Nie mam żadnego wpływu na czas...
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Łąka Malwy

Irysy – rano

Żuławy przed burzą

Agnieszka Michalczyk

malarstwo
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Do Ulkowa 

Kanny. Inspiracja – obraz Z. Maciejewskiego „Kanny”Kaktus 1

MakiMagnolie
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proza

Anna Klejzerowicz

Stara papiernia
/fragment/

Kryszewo, obecnie

Po dwóch dniach Felicja poczuła się w Kryszewie z powrotem 

jak w  domu. Tyle dała sobie czasu. Bardzo szybko przyzwycza-

iła się do dawnego trybu życia, do porządku dnia, do ludzi i do kli-

matu miasteczka. Zagospodarowała  się na  poddaszu, przejęła 

gazetę i portal, nadrobiła opóźnienia. Zrobiła w końcu niezbędne 

zakupy w miejscowym supermarkecie. Mieszkańcy witali ją ciepło 

i szczerze cieszyli się z jej powrotu. Zdziwiło ją to, bo nie miała po-

jęcia, że zdążyła wrosnąć w tę społeczność. 

Teraz, gdy niezbędną prozę życia miała już za sobą, zajęła się 

sprawą zabójstwa Sylwii Żelaznej. Z Kasią wciąż nie było kontaktu 

– codziennie dzwoniły z Gretą do szpitala, dziewczynę po ope-

racji utrzymywano w  śpiączce farmakologicznej – ale  przestu-

diowała dokładnie jej notatki. Nie znalazła tam wiele więcej, niż 

przekazała jej Greta. Szczegółowy opis zarówno miejsca zbrodni, 

jak i samej zbrodni zamierzała omówić z Rybą. I tak musi zobaczyć 

wszystko na własne oczy. Byli umówieni dziś wieczorem, policjant 

miał ze sobą przynieść kopie zdjęć, a nazajutrz zwieźć ją do pose-

sji Żelaznej. 

Trochę nazwisk, te też należało skonsultować. No  i  kilka nie-

jasnych zapisków, jakby Kaśka notowała szyfrem lub w  wielkim 

pośpiechu. Do rozwikłania może wtedy, kiedy pacjentka dojdzie 

do siebie i będzie można z nią porozmawiać.

Felicja usiadła przy komputerze i zaczęła planować poszczegól-

ne kroki, tak jak robiła przed każdym dziennikarskim śledztwem. 

Niekoniecznie później trzymała  się planu z żelazną konsekwen-

cją, ale przynajmniej dawał jej jakiś punkt oparcia. Na razie miała 

jeszcze zbyt mało danych. Kwestia czasu, tego była pewna. Greta 

zaoferowała pomoc: – Nie masz Kaśki, zostałaś z tym sama. Jasne, 

że  jest jeszcze Ryba, ale  wiesz… on mimo wszystko tkwi jakby 

po drugiej stronie. Więc ty rozkazuj, a  ja zrobię co mogę. Oczy-

wiście nieoficjalnie. Wierzę w ciebie. Przecież cię tu ściągnęłam – 

westchnęła ciężko, gdy ostatnio wracały ze swojego rekonesansu. 

Felicja doceniła tę deklarację. W końcu Greta Pazik była wój-

tem, nie mogła angażować się jawnie w dziennikarskie śledztwo.

Na początek więc zanotowała:

1. Ryba, szczegóły i foty 

2. Miejsce zbrodni

3. Środowisko: firmowe i prywatne kontakty ofiary

4 Syn

5. Procesy 

6. Plotki 

Zerknęła na zegar ścienny: zbliżała się piąta po południu. Na-

karmiła psa, a potem zaczęła przygotowywać lekką kolację dla 

młodego policjanta. Sałatka, kanapki, kawa, piwo. Po  tak dłu-

giej przerwie wypadało. A syty Ryba był zwykle bardziej chętny 

do współpracy… 

Zygmuś Ryba – obecnie już aspirant sztabowy, a  także 

nowy szef miejscowego komisariatu – wparował na poddasze 

uśmiechnięty od ucha do ucha, bez słowa zamknął ją w niedź-

wiedzim uścisku, a następnie podniósł wysoko i okręcił wokół 

własnej osi.

– Puszczaj, wariacie! – zaśmiała się. – Jak tutaj wszedłeś? Zno-

wu zapomnieli zamknąć drzwi wejściowe? 

Wreszcie postawił ją na podłodze. 

– Wpuściła mnie osobiście twoja gospodyni. Spotkałem ją 

w progu, wołała koty. Dobrze cię znowu widzieć. Kurczę, naresz-

cie. Świetnie wyglądasz, wcale się nie zmieniłaś, jak zawsze pięk-

na… Mam piwko! – Tryumfalnie wręczył Felicji zgrzewkę. 

– Hej, hej, hej, tylko bez takich komplementów, dzieciaku! 

Piwo też mam. Niepotrzebnie kupowałeś… 

– Oj tam, kiedyś o tym zapominałaś i musiałem pić cholerną 

herbatkę. Poza tym baby… – urwał i ostentacyjnie zasłonił dło-

nią usta. – Chciałem powiedzieć, że ty się nie znasz na piwie! 

– A to żałuj, frajerze, bo przywiozłam albańskie. Takiego się ni-

gdzie indziej nie napijesz. – Wzruszyłam ramionami, prowadząc 

go w głąb pokoju. 

Ryba jak zazwyczaj opadł ciężko na wersalkę, łakomym wzro-

kiem ogarniając zastawiony smakołykami stół. 

– Serio? Jakoś nie  dowierzam albańskiemu piwu. Ale  dasz 

choć spróbować? A  to wszystko… mmm… mlask… na moją 

cześć? 

– No przecież sama bym tego nie zeżarła, jak sądzisz… – Feli-

cja przerwała, bo w tym momencie z impetem na kanapę wpa-

rował Bury. Dopiero się obudził i chyba poznał Rybę po głosie. 

– Dobry piesek, dooobry… Ale  weź, sierściuchu, bo  mnie 

stratujesz! – Chłopak, śmiejąc się, przytulił do  swojej szerokiej 
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policyjnej piersi rudy pyszczek, liżący go zawzięcie po nosie. – Ty 

wiesz, że i ze mnie pies, co, brachu?

– To  co, najpierw kawa? – zapytała już z  aneksu kuchenne-

go, nastawiając ekspres, prezent od gminy, który tu został, kiedy 

wyjeżdżała. 

– Oczywiście. Tradycyjnie! – odparł wesoło zza zasłony psiej 

sierści. – Ja prosto z roboty. Padnięty jestem… 

Gdy skończyli jeść, Felicja po raz kolejny musiała zdać relację 

ze swojej podróży, Ryba nie odpuścił, wypytał – jak na przesłu-

chaniu – o każdy szczegół. Wreszcie, gdy temat się wyczerpał, 

zapytała: 

– No  dobra, tyle o  mnie. A  co  u  ciebie, u  was? Jak Justyna 

i mała? 

Ryba się rozpromienił.

– Mała rośnie jak na  drożdżach! Musisz do  nas koniecznie 

wpaść, zobaczysz, jaka z  niej miss piękności, i  mądrala przy 

tym, że hej… A Justynka w porządku. Niedługo wraca na stałe 

do pracy. 

– Do biblioteki? 

– Jasne! Jako zastępca kierowniczki. To przecież jej pasja. 

– No to gratulacje. A kto się zajmie małą? 

– Pójdzie do przedszkola. – Dumnie wypiął pierś. – Czas leci. 

Już nie wystarczy, że babcia nakarmi i zabawi. Młoda bardzo po-

trzebuje teraz kontaktów z rówieśnikami, najlepiej w grupie… 

– Wow, Ryba! Jak ty mądrze i uczenie gadasz! – zakpiła dobro-

tliwie, za co dostała kuksańca. Była zadowolona, że z ich relacji 

zniknął wreszcie na dobre erotyczny podtekst, który tak ją draż-

nił, choć wiedziała, że sama była sobie winna. Na szczęście czas 

działał na  jej korzyść. Poczciwy Zygmuś najwyraźniej poświę-

cił się teraz karierze zawodowej i ognisku domowemu.

– No widzisz, w końcu ma się już ten staż rodzicielski! – roze-

śmiał się w odpowiedzi. – No a ty? Co z tobą, co dalej? Zosta-

niesz u nas, prawda? – Policjant spoważniał. – Wiem, że Greta 

liczy… 

Dziennikarka włączyła wentylator i zapaliła papierosa. Na po-

czątku wizyty umówili się, że w pomieszczeniu wypalą maksy-

malnie po dwa. Na więcej będą musieli wyjść do ogrodu. Bury 

wrócił na antresolę, dym tam raczej nie dotrze. 

– Zostaję, przynajmniej na  razie. – Zaciągnęła  się i  strzep-

nęła popiół do  popielniczki. – Wiem, czego oczekuje Greta, 

po to tu jestem, ściągnęła mnie przecież. Więc może przejdźmy 

teraz do meritum, bo będę potrzebowała twojej pomocy. Greta 

wprowadziła mnie w temat, ale chcę informacji z pierwszej ręki. 

Po pierwsze, wytłumacz mi na początek, jeśli możesz, dlaczego 

w ogóle zamknęliście śledztwo? Przecież to bez sensu. 

Ryba napił się piwa z butelki. 

– Brr… – Wzdrygnął się. – Albańskie piwo to nie  jest jednak 

prawdziwe piwo – stwierdził. – Dopiję, ale potem otwieramy na-

sze. Co do śledztwa… nie ujawniło sprawcy, a upłynęło już z pół 

roku, więc zostało zawieszone. 

– Czyli nie macie nawet podejrzeń, kto ją zabił? 

Wzruszył ramionami. 

– Podejrzeń akurat było mnóstwo – odparł. – Tyle że żadne się 

nie potwierdziło, a bez dowodów dupa zimna. Ja bym stawiał 

na tego synalka z Ameryki, na pewno słyszałaś. Ale ogólnie sta-

nęło na porachunkach, a to oznacza przestępczość zorganizo-

waną. Oczywiście nieformalnie. Co ja ci zresztą będę tłumaczył. 

Pytasz, jakbyś pierwszy raz się w tym gównie babrała. 

– Nie  pierwszy, choć miałam nadzieję, że  tym razem bę-

dzie inaczej. Że coś się w tym kraju zmieniło. – Skrzywiła się. – 

A tu dalej rączka rączkę. 

– To jest bagno, staruszko. Cały ten światek biznesu i tak dalej. 

– Staruszko? Odwal się, bo ci strzelę! A, zresztą… dobra, gów-

niarzu, niech ci będzie. Ale jutro jedziesz ze mną, żeby mi poka-

zać miejsce zbrodni. Wiesz o tym? Przywiozłeś zdjęcia? Bo Greta 

obiecywała, że mi je pokażesz. – Felicja zgasiła papierosa i  też 

skosztowała piwa. „Rzeczywiście, tutaj nie smakowało jak w Al-

banii. Najwidoczniej to kwestia aury”, pomyślała. „Klimatu, kultu-

ry? Wszelkie kulinaria sprawdzają się najlepiej na swoim miejscu, 

tam gdzie się rodzą”. 

– Kurczę, zapomniałem o fotach – odpowiedział tymczasem 

Ryba, lekko zmieszany. – Mogę ci jakieś podesłać. Albo jutro we-

zmę ze sobą odbitki. Fatalnie to wyglądało, jeśli chcesz wiedzieć. 

– Domyślam się. Trupy zwykle wyglądają fatalnie. Więc je-

steśmy umówieni na  jutro, a  zdjęcia podeślij mailem. Choćby 

jedno. Teraz cofnijmy się w czasie. Do zabójstwa jej męża, tego 

słynnego Żelaznego… 

– Ale to było, kurde, ze trzydzieści lat temu! 

– Tak, wiem. Ciebie jeszcze nie było na świecie – uśmiechnę-

ła się złośliwie. 

– Akurat już byłem. Raczkowałem. 

– No to niewiele pamiętasz – odparła z przekąsem. – Jednak 

w  trakcie śledztwa w  sprawie Żelaznej na  pewno wracaliście 

do tamtej sprawy? 

Westchnął. 

– No  owszem. Trochę tak, bo  to  mogło mieć związek. Więc 

co konkretnie chcesz wiedzieć? Bo całą historię już znasz, założę 

się… 

Felicja poprawiła się w fotelu, podwijając nogi. 

– Piąte przez dziesiąte. Na przykład, co wykazała sekcja zwłok? 

– zapytała. 

– O  ile sobie dobrze przypominam, facet najpierw dostał 

w czapę czymś ciężkim, a później rozjechał go pociąg. 
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– I to jest pewne? Że to nie był wypadek? Gość był podobno 

pijany, może… 

– Na sto procent to nie był wypadek. 

– Znaczy, ktoś go nieprzytomnego zaciągnął na tory? 

– Raczej już wtedy nie żył, więc sam by nie wszedł – zakpił Ryba. 

– Możliwe, że go kolesie z esbecji załatwili, żeby pozbyć się niewy-

godnego świadka. Bo Żelazny był ponoć kapusiem, czytaj: tajnym 

współpracownikiem. 

– Wiem lepiej od ciebie, co to znaczy, żyłam wtedy. Może ich 

szantażował. Ale był też biznesmenem, mogli go załatwić konku-

renci albo mafia, mafia w tamtych czasach miała rozmach. 

– Mogło tak być – zgodził się. – Teraz już się tego nie dojdzie. 

Jak wielu podobnych przypadków z tamtej radosnej epoki, którą 

z taką nostalgią wspominacie. Cieszę się, że mnie ominęła. 

– No i słusznie. Kto niby wspomina z nostalgią? – obruszyła się 

dziennikarka. 

– No wy… starsi – parsknął śmiechem. 

– Chciałeś powiedzieć, że zombie? Dość tych żartów. Bój się, 

mały! 

Ryba z niewinną miną rozłożył ręce. 

– Już nic nie mówię, tylko nie zakładaj mi tego nelsona. Co jesz-

cze chcesz wiedzieć? – zmienił temat. 

– Co przy nim znaleziono. Bo podobno wykluczono napad ra-

bunkowy dlatego, że znaleźli przy nim cenne przedmioty. 

– Tak. I  forsę, sporo forsy w portfelu. To nie byli rabusie. Tych 

przedmiotów dokładnie sobie w  tej chwili nie  przypominam, 

ale na pewno była jakaś broń, a nawet złota papierośnica… albo 

zapalniczka… 

– Zdaje się, że jedno i drugie. – Kiwnęła głową. – I jeszcze tele-

fon komórkowy, wtedy cholernie drogie ustrojstwo. 

– To po co pytasz, skoro wiesz?

– Żeby się upewnić, czy Kaśka z Gretą czegoś nie pokręciły. 

– No właśnie, ta Kaśka, biedna dziewczyna, oby z tego wyszła. – 

Policjant posmutniał. – Od początku jej mówiłem, żeby to w cho-

lerę zostawiła. Nie jest tobą. Ale się zaparła. No. Czyli złodzieje go 

raczej nie napadli, to była zaplanowana mokra robota. Chociaż… 

– Co? – podchwyciła czujnie.

Ryba dopił piwo i otworzył nową puszkę – polską, ze zgrzewki. 

Tym razem nalał do szklanek. 

– Coś mi  się przypomniało. – Powrócił pospiesznie do  prze-

rwanego wątku, jako że Felicja w międzyczasie piorunowała go 

wzrokiem. – Choć to nic pewnego. Żona Żelaznego, czyli nasza 

obecna ofiara, twierdziła, że zaginął jego pierścień czy sygnet… 

Bardzo  się wtedy przy tym upierała. Podobno nigdy  się z  nim 

nie rozstawał. Był z pieczęcią, ten pierścień. Przedmiot jego dumy, 

kapujesz. W każdym razie nie znaleźli go. 

– Może nie  było żadnego pierścienia? Może kobieta  się 

pomyliła? 

– Raczej nie. Denat był wcześniej na jakiejś imprezie, świadko-

wie twierdzili, że miał ten cholerny sygnet na paluchu. Charak-

terystyczny był. 

– Ciekawe – zamyśliła się. – Nie rozumiem. Kradliby tylko sy-

gnet? Może chodziło im o pieczęć? 

– Tak podejrzewano, ale nic w temacie nie wypłynęło. Nie wy-

gląda, żeby ktoś  się nią potem posłużył, choć to  oczywiście 

możliwe, do wszystkiego na pewno nie dotarli. W każdym razie 

gadżet zniknął jak kamfora. 

– Może zleceniodawca chciał mieć dowód… 

– Możliwe. O ile była to zbrodnia na zlecenie. 

– Wiesz, jak wyglądał ten sygnet? 

Ryba wzruszył ramionami. 

– Gdzieś w aktach jest jego opis i rysunek na podstawie opisu 

– odparł. – Znajdę ci, jeśli chcesz. 

– Chcę. 

Felicja nie miała więcej pytań. Potem już rozmawiali o wszyst-

kim i  o  niczym, na  luzie. W  końcu zrobiło  się późno i  Ryba 

przypomniał sobie o  obowiązkach rodzinnych. Umówili  się 

na następny dzień po południu, żeby razem pojechać na miej-

sce zbrodni, czyli do rezydencji Sylwii Żelaznej. 

Nazajutrz

Ogród oglądany od środka jeszcze bardziej przypominał spo-

ry park. Alejki wijące się pomiędzy wysokimi drzewami, wokół 

których jeszcze leżał śnieg, ozdobne latarnie, ławki również 

przykryte kołderkami topniejącego puchu. Podążając główną 

aleją, dotarli do… budynku, bo jak nazwać domem coś, co roz-

miarami i  kształtem przypominało raczej duży hotel lub mo-

tel. Dopiero teraz Felicja zdała sobie sprawę z  jego rozmiarów, 

z ulicy dało się dostrzec jedynie fragmenty budowli. Szerokimi 

marmurowymi schodami weszli na  ogromny taras, depcząc 

po strzępach brudnej taśmy policyjnej. 

– Nie ma włamań? – zapytała Stefańska. 

– Nie, nawet złodzieje boją się tego przybytku. Poza tym wie-

dzą, że posesja jest przez cały czas pod obserwacją policji. 

– Rozumiem ten strach. – Rozejrzała się. – Dość tu upiornie… 

Tego nikt nie  posprząta? – Z  dezaprobatą wskazała na  resztki 

taśmy.

Ryba, zaskoczony, zerknął pod nogi i lekko się zmieszał. 

– Wiesz, tutaj brak właściciela, dziedzica. Nikomu to  i  tak 

nie  przeszkadza. Ale  możemy sprzątnąć, jasne. Podeślę 

chłopaków…

– A ten syn? Nie jest spadkobiercą? 

– Tak, jest jedynym żyjącym dzieckiem. Ale się nie kwapi. Ma 

zamiar pozbyć się tego przez agencję, nawet nie chce przyje-

chać zobaczyć. 
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– Odziedziczy kupę kasy. To wielka, nowa rezydencja. 

– No. Zbudował ją jeszcze Żelazny na początku lat dziewięć-

dziesiątych, ale ona wykończyła już po jego zejściu z tego świata. 

– A firma? Też się dostanie temu synkowi? 

– Nie wiem. – Policjant szperał w kieszeniach w poszukiwa-

niu kluczy. Alarm był wyłączony, działały tylko kamery. – Pewnie 

dziedziczy udziały po  matce. Zapewne je od  razu odsprzeda. 

Mówiłem ci, dla mnie to podejrzany typ. Nienawidził matki. 

– Ciekawe, dlaczego… 

Ryba znalazł wreszcie klucze. 

– No, mam… uff. Nie wiadomo, dlaczego. – Wzruszył ramio-

nami. – Bogacze mają swoje fochy. Wchodzimy! 

Przypomniał sobie, że  przez cały czas ma na  twarzy maskę, 

teraz dopiero zsunął ją pod brodę. 

Wnętrze było jasne, sterylne, nowoczesne. Właściwe nie  za-

planowano tu  drzwi. Marmurowe kolumny pokryte lustrzany-

mi taflami podpierały stropy, mogli więc swobodnie zaglądać 

do  otwartych pomieszczeń minimalistycznie, choć luksusowo 

wyposażonych. Mnóstwo luster zwielokrotniało i tak imponującą 

przestrzeń. W promieniach słonecznych wpadających przez duże 

okna unosiły się drobinki kurzu, wirując w powietrzu jak w tańcu, 

jednak w  miejscach zacienionych nie  dostrzegało  się oznak za-

niedbania. Mimo to czuć tu było ponurą aurę porzucenia. Bogate 

domostwo wydawało się równie martwe jak jego właściciele. 

Ryba poprowadził dziennikarkę na  półpiętro. Było tu  nieco 

skromniej, bardziej zwyczajnie. Ogromny podest wyłożony pu-

szystą zieloną wykładziną, dwa korytarze i  szereg lustrzanych 

drzwi. Z  drugiej strony metalicznej balustrady schody biegły 

wyżej, znikając w mroku. 

– To tutaj – oznajmił. – W jej gabinecie. A dokładnej gabinecie 

połączonym z biblioteką. Tam, prosto i od razu na lewo – dodał, 

gdy zatrzymali się u szczytu schodów. 

– A co jest wyżej? – zapytała po drodze nie tyle z ciekawości, 

ile po to, by odwlec moment dotarcia na miejsce jatki. Przygo-

tować  się psychicznie, zebrać w  sobie. Zdawała sobie sprawę 

z  tego, co tam zastanie, widziała zdjęcia. Ważne, że nie będzie 

tam już ciała. Tylko co z  tego, skoro jego obraz tkwił w  jej pa-

mięci. Chyba nigdy wcześniej nie oglądała tak zmasakrowanych 

zwłok. 

– Wyżej? – Ryba przystanął i odruchowo zerknął w górę. – Nic 

specjalnego, pomieszczenia gospodarcze, jakieś magazynki, 

strych.

– Wszystko przeszukaliście? 

– A jak myślisz? Przetrząsnęliśmy każdy centymetr, całą chału-

pę, potem jeszcze zebraliśmy świadków, żeby wszystko z nami 

obejrzeli. Stąd wiemy, że nie została obrabowana. Podobnie jak 

wtedy jej mąż. Ale  kilka pomieszczeń splądrowano. Tak jakby 

ktoś czegoś szukał albo bezmyślnie niszczył w ślepej furii. 

Ruszyli dalej. 

– Jakich świadków? 

– Jej stałą dochodzącą gosposię, jedyną najbliższą osobę 

z rodziny, czyli przyrodnią siostrę, poza tym byłego ochroniarza, 

dwie sprzątaczki i osobistą sekretarkę. Wszyscy zgodnie stwier-

dzili, że nic cennego nie zginęło. 

– A tu nie wszystko jest cenne? Pewnie nawet sprzęt kuchen-

ny to majątek! – zadrwiła, ale aspirant odparł serio: 

– Miała kilka cennych dzieł sztuki, obrazów. Tak twierdzi rze-

czoznawca. Pieniądze i  biżuterię trzymała w  bankach, miała 

skrytki depozytowe. 

Dotarli do otwartych drzwi na końcu korytarzyka, które wciąż 

jeszcze były odgrodzone taśmą. 

– Jesteśmy na miejscu – dodał. – Gotowa? 

Felicja się wzdrygnęła. 

– Tak – odparła. 

Odetchnęła, bo  na  szczęście pomieszczenie nie  wyglądało 

już tak koszmarnie jak na zdjęciach zrobionych w dniu odkrycia 

zwłok, choć nadal widoczne były na meblach, ścianach i podło-

dze zaschnięte plamy krwi. I obrys kredą, wciąż rozpoznawalny 

makabryczny zarys ludzkiej sylwetki w miejscu, gdzie znalezio-

no zastygłe ciało. Coś niewyobrażalnie ostatecznego i  tragicz-

nego. Felicja nawet nie musiała przymykać powiek, by oczami 

wyobraźni ujrzeć zmaltretowane szczątki kobiety, która jeszcze 

kilka godzin wcześniej uchodziła za wszechpotężną, rządziła 

korporacją, budziła powszechny szacunek i podziw.

Pokój był ogromny i  podobnie jak pozostałe umeblowany 

minimalistycznie. Wielkie okna na wprost wejścia, półki z książ-

kami wzdłuż ścian. Część zbiorów leżała na podłodze, jakby ktoś 

zrzucił książki i  zostawił je. Pod  oknami duże biurko, o  dziwo, 

antyczne, co na tle reszty przedmiotów zaskakiwało, lecz takie 

połączenie spodobało się dziennikarce. Przy nim obrotowy fotel. 

Nad biurkiem – pomiędzy oknami – abstrakcyjny obraz w złoco-

nych ramach. Na środku dywanik perski zachlapany krwią. Zwło-

ki leżały w kałuży krwi pomiędzy krzesłem a dywanikiem. Dziś 

pozostały po nich wyblakłe ślady. Ale czy na pewno? 

Felicja skoncentrowała się, by uchwycić aurę, energię pozosta-

wioną przez ludzi, przez ich emocje. Zawsze tak robiła. Nie była 

pewna, czy posiada jakiś dar, czy to tylko wyobraźnia, ale tak się 

składało, że intuicja rzadko ją zawodziła. Dlatego zazwyczaj dal-

sze postępowania prowadziła w zgodzie z nią. Wszyscy o  tym 

wiedzieli. Ryba też znał jej metody pracy, więc odsunął się w mil-

czeniu, czekał. 

Po chwili ujrzała to. Napięcie. Spór? Strach? Nie, raczej złość. 

Furia. Kobieta coś krzyczy do  kogoś pozostającego w  cieniu, 

niewidocznego dla Felicji. Potem odwraca się gwałtownie, idzie 

w stronę biurka. Wtedy pada pierwszy cios… 

– Jak dokładnie zginęła? – zapytała. 
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Ryba drgnął i podszedł bliżej. 

– Prawdopodobnie już od pierwszego ciosu ciężkim przed-

miotem w  potylicę – odparł. – Był bardzo silny. Narzędziem 

zbrodni był ciężki metalowy świecznik, własność ofiary. Stał 

gdzieś na półce z książkami. Nie znaleziono odcisków palców, 

więc napastnik albo je wytarł, albo miał rękawiczki. Potem pa-

dły kolejne uderzenia, kilkanaście uderzeń, które zmasakrowały 

głowę, a potem także ciosy nożem. Noża nie znaleźliśmy, czyli 

morderca lub mordercy zabrali go. Na koniec wyłupili jej oczy… 

– To  dziwne – zauważyła. – Niby bezsensowne, skoro już 

nie żyła. Jakiś znak? 

– Albo znak, albo ściema. Zabójca działał w  emocjach, 

ale  to  też może być mistyfikacja, żeby utrudnić pracę policji. 

Bo z jednej strony pierwszy cios zadano przedmiotem znajdu-

jącym się pod ręką. Z drugiej, użyto też noża lub innego ostre-

go narzędzia, które zniknęło. Być może morderca przyniósł je 

ze sobą i potem zabrał. Jeśli przyniósł, a wszystko na to wskazu-

je, to raczej nie przypadkiem. Nadal nie wiemy, co tu się tak na-

prawdę wówczas wydarzyło. – Policjant rozłożył bezradnie ręce. 

– Kto kierował śledztwem?

– Nasz komisarz. Znasz go… 

– Czyli Pałka? Aha, okej – uśmiechnęła  się lekko na  wspo-

mnienie komisarza, którego zdążyła polubić. – To zdolny facet. 

Szkoda, że gówno wykrył. 

– Nie mów tak! – Ryba poczuł się w obowiązku bronić honoru 

gdańskiej policji. – Nie wszystkie sprawy są od razu do rozwiąza-

nia. Czasem trwa to nawet latami. 

– A czasem wieki – skwitowała. 

Podeszła do  półek, by zerknąć na  książki. Rozczarowały ją, 

bo były to głównie pozycje ekonomiczne, prawnicze, ponadto 

słowniki i  poradniki. Ale  na  jednej półce, bliżej okna, znalazła 

kolekcję romansów. I znów ciekawe połączenie. Przeniosła wzrok 

na obraz. Barwne świetliste plamy. 

– To jest cenne? 

– Raczej tak, to jakiś znany malarz. – Ryba sięgnął do kiesze-

ni po  notes i  przekartkował go. – Władysław Strzemiński. Lata 

czterdzieste. 

– Najwyraźniej nie po to przyszli. 

– Nie. Podobnych obrazów jest w tym domu więcej. 

– Co zniszczono? Mówiłeś, że była jakaś demolka? Nie zauwa-

żyłam. Tu jej nie widać, poza rozrzuconymi książkami. 

– Tutaj splądrowali biurko. Nie  widać na  oko, bo  ktoś poza-

mykał szafki i szuflady, pewnie technicy po zabraniu zawartości. 

Ale nic ciekawego tam nie było, zwykłe dokumenty, rachunki, 

korespondencja urzędowa. Poza tym skotłowali jej sypialnię 

i strych. Jakby czegoś szukali i albo znaleźli, albo… no, albo tego 

czegoś tu nie było. Bo mieli dużo czasu. Zwłoki odkryła dopiero 

po dwóch dobach sprzątaczka. To się stało w weekend. Chodź, 

pokażę ci… Bo tu już chyba wszystko obejrzałaś? 

– No  raczej. – Rozejrzała  się jeszcze raz, żeby zapamiętać 

szczegóły, zanim wyszli z pokoju. 

Zawrócili do schodów i Ryba poprowadził dziennikarkę wyżej, 

gdzie mieściły  się schowki i  poddasze. Schowki wyglądały jak 

niewielkie boksy albo szafki zamknięte drzwiami przesuwnymi. 

Znajdował się w nich głównie sprzęt gospodarstwa domowe-

go, stare ekspresy, odkurzacze, jakieś urządzenia, nic ciekawego. 

Tych nikt nie  ruszał, schowki wyglądały na  nietknięte. Inaczej 

strych. Gdy tylko policjant otworzył drzwi – również przecinając 

taśmę – na korytarz niemal wysypała się sterta porwanych kar-

tonów, szmat, papierzysk, starych toreb, ubrań, walizek, różnych 

drobiazgów. Góry tego. Całe obszerne pomieszczenie wygląda-

ło jak wysypisko śmieci. Felicja przystanęła zaskoczona. 

– Nooo, nieźle ktoś tu działał… – westchnęła. /…/

Anna Klejzerowicz „Stara papiernia”,  
wyd. Purple Book, Warszawa 2022. 

Data premiery: 26 października 2022 r.
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Jan Misiek, bez tytułu

Joanna Kleinzeller „Moje życie było jak miliony...”

kolaż
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Bożena Jagielska Franciszek Gryka

Dorota Romanowska-Rogozińska Krystyna Wilk

Danuta Vetter

W przestrzeni koloru
wystawa pracowni malarstwa  
w OKSiBP, w Cieplewie

malarstwo
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Franciszek Gryka

Beata Barańska

Beata Leszczyńska

Anna Cyranowska

Magda Pytlasińska
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fotografia

Grzegorz Antoni Cwaliński 

Modernistyczne romby i guziki
Szkło w fotografii – cz.2

Eryka Trzewik-Drost, projektantka doby PRL w Hucie Szkła Gospodarczego „Ząbkowice”, stworzyła wiele odważnych projek-

tów. Niegdyś jej prace, towarzyszyły codzienności Polaków, gdzie ważną rolę odgrywała funkcjonalność. Dziś, zachwycają nadal 

współczesnym wzornictwem. Sztuka użytkowa, pomimo masowej powtarzalności, została podniesiona do rangi dzieła sztuki!

Modernistyczny design szkła w  Polsce utrzymywany był w  produkcji do  końca lat 80-tych. Stanowił wyposażenie niemal 

każdego mieszkania, domu czy lokalu gastronomicznego. Ustąpiwszy miejsca włoskim, nietłukącym serwisom oraz kryzysowi 

gospodarczemu, krajowa produkcja odeszła w zapomnienie. 

Romby i guziki to wzór znany z pucharków, które wykorzystywane były również jako cukiernice i bomboniery. Ich większe 

siostry, to owocarki, natomiast patery na torty i ciasta - kuzyni. To popularne wzornictwo posłużyło do stworzenia autorskiej 

kolekcji fotografii w której ważnym elementem jest światło. Dzięki intensywnym barwom szkła, powstałym przez topienie metali 

ciężkich, prace Eryki Trzewik-Drost stają się na fotografiach kolorowymi pejzażami. 
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Hanna Idzikowska „Jesień”. 

Bogdan Groth  „Radunia na granicy  
z Juszkowem” 

Michał Babiński „Iluzja II.  
Tramwaj wjeżdżający do gargulca”
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malarstwo

Andrzej Tuźnik „Zaczekaj zadzwonię do niego”, olej na płótnie

Vasyl Netsko „Granatowy kapelusz”, technika własna
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Rita Staszulonok „Szafka żuławska”,  
tempera jajowa na płycie

Iwona Deptuch-Dymowska, bez tytułu,  
olej na płótnie

Henryka Lisiecka „Jesienny poranek”, olej Tadeusz Wojewódzki „Szalona II”, akryl
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poezja

Andrzej Sikorski
dziewczynka

motto: (...) z wypisanym ręką matki
imieniem na plecach –
dla boskich, bo nie
dla nieludzkich oczu...
fragm. wiersza Teresy Tomsi 
„Po imieniu zawołam”

od wczoraj sama dźwiga podwórko kota 
bez oka i gałązkę drzewka ze ślimakiem

który po wybuchu otworzył 
swój domek i zamarł

nie odwracaj się mama idzie z nami

Poznań 5 kwietnia 2022Andrzej Sikorski
* * *

Od lutego siedzi na wzgórzu. Kopie tam wilcze doły i podłużne rowy. Na sztych przekopuje łąkę i grabi nieużytek 
od wschodu. Podobno mieszka u plebana w pierwszej alejce przy starej trupiarni i przez szkiełka obserwuje okolicę. 
W słonecznie dni puszcza lusterkiem jakieś sygnały. Czasem, kiedy na dole biją na anioł pański wykrzykuje:

- Wojna się kręci i lecą drobiny! Trzeba zakopywać i grabić, żeby z tego nic tutaj nie wyrosło!

Kobiety przy grobach zostawiają jedzenie i wódkę.
Poznań, 4 lipca 2022

Hanna Glok-Lejk
Jesienne aberracje

Wnosisz do domu październik,
z niskimi zachodami słońca wciąż jest to życzliwy miesiąc,
tylko wśród sójek popłoch przed rozstaniem.

Zamiast czarnego klucza do nieba
zauważamy próby porzucenia piór
i bratania się z myszami.

Zapewniasz o powrocie rozgrzanych poranków,
wystarczy uzbroić się w puch.
Na pocieszenie stawiasz dwa dęby w ogrodzie.

Jerzy Fryckowski
Kiedy przyjadą do mnie autokarem 

W dziesiątą rocznicę śmierci
ubrani odświętnie na powiatowy dzień działacza kultury
bez odrobiny krepy na letnich koszulach
złożą bukiet kupiony na rachunek starostwa
odczytają swoje grafomańskie wiersze
wierząc nadal w moje poczucie humoru
zrobią sobie pamiątkową fotografię na ostatniej stacyjce
na której tylko karawan zawraca do żywych
wysłuchają Ciszy zagranej przez kiepskiego cmentarnego grajka
powiedzą że byłem napisałem i spłodziłem
pominą że piłem i paliłem
w obliczu modlitwy księdza przyrzekną poprawę
że wreszcie zaczną czytać innych poetów
już więcej nie uderzą dziecka bo to wychodzi z mody
pozwolą swoim żonom pójść do fryzjera
a mężom kupić nowy garnitur
wypalonymi zniczami przygniotą swoje zabazgrane obietnice
że wrócą tu przed pierwszym listopada

wtedy zmartwychwstanę

Tadeusz Wojewódzki 
Scenariusz wspomnień

dopadła Cię pierwsza starczość
na prostej drodze
ogarnęła ołowianymi skrzydłami
niczym ptaka kołującego przed dalekim lotem
siedzisz
zamiast nakręcać się wyzwaniami trasy
myślisz
po co tak daleko latać?
znasz widoki
i wiesz –
co gdzie było
widzisz odeszłych
reszta widzi ciebie
przeźroczyście
bez śladu zmatowienia ciekawością
Twojego bycia
niech sobie lecą
Ty siądziesz
w cieniu nicnierobienia
z własnymi seansami
scen z życia wyciętych
poukładasz je według scenariusza
Twoich wspomnień
to jedyny
prawdziwy
jaki znasz
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grafika / rysunek

Wojciech Kostiuk- z cyklu „Sen o Boschu”, akwaforta Julia Mazur, bez tytułu, rysunek długopisem

Dorota Ignatowicz -Wiśniewska, bez tytułu, linoryt barwny. Fot. Wojciech Jung
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fotografia

Pruszcz  
zatrzymany w kadrze 2022 r.

Komisja konkursowa w składzie: Olena Ulyanova – pruszczańska artystka, założycielka: Fine Arts Gallery „Szary Ganek”, Daniel 

Słoboda – fotografik i fotoreporter pracujący w najbardziej prestiżowej, pomorskiej agencji prasowej i fotograficznej: Kosycarz 

Foto Press, Łukasz Kucharski – znany fotografik specjalizujący się w fotografii porterowej i plenerowej, współpracujący głownie 

z dużymi korporacjami z terenu całego kraju oraz przedstawiciele Domu Wiedemanna, wyłoniła zwycięskie prace. Wyniki kształ-

tują się następująco:

I miejsce: Maria Jolanta Lassak-Szymerska – zdjęcie, które zostało jednogłośnie wybrane przez całe jury. Nieoczywiste i nie-

zwykle klimatyczne ukazuje miejsce, które wszyscy w Pruszczu Gdańskim znają, lecz mało kto jest w stanie rozpoznać. Osadza-

jące się na wijącym się bluszczu stare reklamówki stworzyły samoistną kompozycję układającą się w szarfę. To zdjęcie pokazuje 

jak bardzo wielokontekstowe mogą być - wydawałoby się, dobrze znane obiekty. 

II miejsce: Jana Sikorska - oszczędny kolorystycznie tryptyk układający się w delikatną miniaturę, w klimatyczny sposób uka-

zuje elementy jednej z najpiękniejszych ulic Pruszcza Gd. czyli Wojska Polskiego. Istotne tutaj jest nieco inne spojrzenie emocjo-

nalne autorki zdjęć. 

III miejsce: Bartłomiej Szymerski – bardzo geometryczna interpretacja nowej przestrzeni miejskiej, która powstała na terenie 

dawnego cmentarza katolickiego. Dwa mury i głęboka perspektywa drogi w ciemności przypomina trochę „drogę ku przezna-

czeniu”. Bardzo spektakularna, ale i trudna fotografia z przesłaniem. 

Jana Sikorska – II miejsceMaria Jolanta Lassak-Szymerska – I miejsce
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Bartłomiej Szymerski – III miejsce Krzysztof Kopytek – wyróżnienie

Jana Sikorska – II miejsce
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Wyróżnienia:

Krzysztof Kopytek - idealnie uporządkowane typowo obrazkowe, grające ciepłym światłem zdjęcie. Kadr urzekł komisję rów-

nież ciekawym układem kompozycyjnym.

Anna Szlachciak – czarno-białe nieczytelne, nieco złowrogie zdjęcie zrywa z cukierkowatym trendem pokazywania tej części 

miasta. Ten „brudny styl” tego zdjęcia może stanowić swego rodzaju odwołanie tak do dawnych lat, których już nie pamiętamy, 

a w których Pruszcz Gd. wyglądał właśnie w ten sposób, ale także do dawnych robotniczych tradycji tego miejsca. 

Magdalena Urbanowicz - mamy do czynienia ze zdjęciem, które nie otrzymywało dotąd punktowanych wyróżnień w po-

przednich edycjach „Pruszcza zatrzymanego w kadrze”, tymczasem to właśnie tego typu zdjęcia wygrywają coraz częściej pre-

stiżowe konkursy fotograficzne, w których coraz rzadziej liczy  się urok kompozycji, a które premiują zmuszające do dyskusji 

przesłanie artystyczne lub jak w  tym przypadku spostrzegawczość. Zwróćmy uwagę na  surrealistyczną zieleń będąca jakby 

negatywem nagiej zimowej korony drzewa. 

Anna Szlachciak – wyróżnienie

Magdalena Urbanowicz – wyróżnienie
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Elżbieta Kruglik 
Motyle

w godzinie cienia nie  
nie nastaje mrok
można łapać motyle
motyle czemu nie

wąską smugą 
się sączy do serca
nie zauważysz
gdzie dzień 
a gdzie noc

wybieram mniejszy strach 
i tam zostaję   
wybieram mniejszy strach 
odrzucam myśl   
że trzeba biec   
nie chcę być   
tylko czyimś snem  
wybieram mniejszy strach 
i tam zostaję   

cienka linia między
snem a jawą
z której strony ja
prawdziwy dzień

wąską smugą 
się sączy do serca
nie zauważysz
gdzie dzień 
a gdzie noc

Jan Stanisław Smalewski
To nic że tak cicho

To nic że tak cicho i zanosi się na burzę.
Kiedyś trzeba dojść kresu, toboły zostawić.
Kiedyś trzeba będzie rozpakować bagaż, 
pokazać cośmy wzięli, dobytkiem się pochwalić.

A jeśli tego będzie zaledwie drobina? Jeśli 
krztę tylko na dnie uda się zgromadzić?
Po cóż było, grzesznym, wlec się tyle drogi?
Czym przed Panem winy przyjdzie nam odpłacić?

Jako armie zaciężne, juczne karawany 
przez pustynię życia bez cienia, bez wody 
wędrowaliśmy w udręce modląc się by obłok 
jakiś nas przed skwarem pielgrzymki osłonił.

To nic że tak cicho. Pustka teraz trwoży.
Coraz bliżej brama. Czy ją kto otworzy?
Czy kto czeka na nas z gestem powitania?
Czy tak tylko wędrowaliśmy z nadzieją, że sami
wreszcie ze sobą kiedyś się spotkamy?

Paweł Karmazyn
W kanionie

Pamiętam czas na tratwie w Piekielnym i w Miedzianym Kanionie,
każdy z nich może być głębszy niż Wielki Kanion, 
gdy się je mierzy w pewien sposób z pewnego punktu widzenia.

Wszystkie rozgałęziają się niewiarygodnie daleko,
ich tajemnica tkwi w nieskończoności czasu, poza zwykłym życiem.

Astronomowie, którzy znaleźli na fotografii kanion na Marsie, twierdzą,
że jest dwa razy głębszy od naszego lokalnego w północnej Arizonie,
mam nadzieję, że kiedyś, gdy potanieją wahadłowce, poszwendam się po nim.

Tymczasem jestem szczęśliwy, że udało mi się poznać Wielki Kanion.
Zaborczy wiatr, szalejący w jego ścianach, przypomina człowiekowi,
że jest dalekim aspektem zbawienia,
należącym do chwili, ale tak odległym od wieczności.

Umrzeć z miłości najczulsza fantazja każdego kochanka,
tylko raz poznaje się prawdę.
Ale prawda może być inna niż marzenie - typowe.

Za jarzącym się neonem jest czerwona ceglana ściana.
Nawet jeśli, wciąż mam nadzieję, zawsze ją miałem,
że moja własna ostatnia wizja w gasnących oczach
będzie oknem w dziwnym pokoju, z którego zobaczę nawet nie twarz przyjaciela
lecz wspaniały widok dalekiego kanionu,
granitową ścianą dotykającego nieba, z blaskiem rzeki w dole,
to wspomnienia, które mam i chcę zabrać ze sobą w ostatnim momencie,
by stać się ich częścią.

Tłum. Hanna Glok-Lejk

Zofia Maria Smalewska
Ucieczka w poezję

Uciekam w nieznane światy by je poznać
zatracić się - byś mnie szukał
a potem odnalazł we wspólnej radości

Moja dusza nie umie żyć bez poezji
Poecie wystarczy chleb i woda
i wena jak na śniadanie świeże pieczywo i mleko

Będąc przyjacielem stajesz się wierszem
łącząc się w wierszu jesteś przyjacielem
Na wspólnej drodze zbieramy kamyki metafor

Zapominam się w przenośniach
okruchy zdarzeń składam w pointy
Karmiąc nasze dusze zapominamy o ciele

Gdańsk, luty 2019

poezja
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Aleksandra Anderman  „Spojrzenie na jezioro”,  
olej na płótnie

Krystyna Papakul „Fale”, akryl na płótnie

Wojciech Górecki  „Jesienna Reknica”, olej na 
płótnie

Barbara Jankowska  „Żuławy”, akwarela Gina Wiszniewska, bez tytułu, olej na płótnie

Maria Chmiel „Jesienna impresja”,  
olej na płótnie 

malarstwo
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poezja

Dobiesław Konieczny
Otwórz oczy

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

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  
Laskowska
Zamykam drzwi

Zamykam drzwi przeszłości
bez rozliczeń
wchodzę
w przyszłość
krok po kroku
wyciszając obojętność
obejmuję życie
nadzieją
ożywiam membranę duszy
w dźwięki niesłyszalne
rozpalam żar serca
w płomienie
- zamykam drzwi przeszłości

Janina 
Laskowska-Mróz
* * *

Smutek i żal 
utworzyły mur
okalający serce 
przesłaniając mu słońce

Płacz, wybaczenie 
i radość z odnowionej relacji 
z małym płomykiem nadziei
na przyszłość

Otwarte serce
pełne radości słońca
szybko wykorzystano
nadzieja i radość
zgasły

Serce zapłakało
i ponownie schowało się 
za murem 
smutku i żalu

Krzysztof Kamil
Skrzypek
* * *

czekam na ciebie w schronie
pozbawionym intymności
pod ziemią trwając
szukam odrobiny chleba
domu ciepła
nawet nie miłości
schron to strachu indywiduum
ciemny zimny głodny
do strachu łez bólu

odliczam godziny
na dziecięcych palcach rąk
modlę się
by nie było więcej bomb
chcę zobaczyć niebo
kiedy w końcu pójdą stąd

Patrycja Fedak
* * *

gdzie ta granica
dobra i zła
w kałuży krwi
skąpane - dziecięce sny
gdzie ta granica
odpowiedz mi
w fałszywej modlitwie
ręce wznosisz ku niebu
za uchem bies - szepcze
słodkie półsłówka zbrodni
ostre słowa
cisną się na język
...
gdzie ta granica
odpowiedz mi
milczenie przyzwoleniem
jest zła
ludzie
ukochali 
milczących
ślepych
i głuchych
człowiek - cóż on
stał się drwiną samą w sobie

Zbigniew Ignacy 
Brzostowski
Herbata

Zaglądam czasami do otwartych domów
w których kobiety
przyjmują mnie herbatą w glinianych kubkach

Za oknem
deszcz tnie brudną skórę na kałużach

Nie bardzo wiem co dalej robić
mam ochotę tu zostać
odpocząć
Przecież tak bardzo lubię
podawaną w glinianych kubkach
gorącą herbatę
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grafika

Maria Wojnicka

Czas
Czas jest bezcenny. Mamy go za darmo. Można go wykorzystać lub utracić, ale nie można go zatrzymać.  Czas może być 

personalny lub komercyjny. Ten drugi chętnie odbierają nam elity, które uważają, że mają prawo nami zarządzać. Tymczasem 

czas jest naszym dziedzictwem, nad którym tylko my powinniśmy mieć kontrolę. To od nas zależy jak go wykorzystamy. Nowe 

technologie próbują wyzwolić nas z zarządzania naszym czasem i w ten sposób nas rozleniwiają. Powoli stajemy się zależni 

od gadżetów elektronicznych, które kradną informacje na nasz temat oraz zabierają nasz czas. Co otrzymujemy w zamian?
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Barbara Harbul

Spod skrzydeł anioła
„A ja mam swój intymny mały świat

Hen za morzem smutków,

za górami marzeń tam.

Wiedzie doń zagubionych ścieżek ślad

Senne półksiężyce mogą wskazać drogę wam.

Idę więc z mojego świata do was tu

Niosę wam z mojego świata barwę kwiatów

Ptaków śpiew...

Bo ja mam swój intymny mały świat”...

Tyle piosenka! Nauczyłem  się od  Weroniki, bo  śpiewa ją 

codziennie.

A ja? Spytajcie, kim jestem ja?...

Jestem DOBROTEK( nawet ładnie mnie nazwano).

Mam dużo, bardzo dużo waszych ludzkich lat. Jestem nawet 

starszy niż to lipowe drzewo powalone przez wichurę w Karpie-

lówce. Z polana tej martwej lipy, zdolny chłopak wystrugał mnie 

wieczorami, w tajemnicy przed swoim stryjem Antonim. Antoni, 

to dobry człowiek, ale surowy nauczyciel i nauczył bratanka su-

miennej pracy i strugania prawdziwego z duszą wetkniętą w fi-

gurkę. Sam strugał pięknie! Szymek był pilnym uczniem, miał 

talent w palcach.

W figurkę wkładał całe swoje serce i miłość do babci Anieli. 

Nie chciał, aby stryj go poprawiał! Taki był charakterny gorolski 

chłopok, nie żaden ciapara!

Ludzie mówią na  mnie „anioł”, bo  mam skrzydła, ale  nie  je-

stem Aniołem Stróżem, do którego każą się modlić małym dzie-

ciom, a sami mówią tę prośbę tępo i bez wiary...

A  ja, ja jestem plastrem miodu na  skołatane serce, jestem 

uspokojeniem rozbieganych myśli, pocieszeniem w  smutku, 

odwagą w  trwodze, nadzieją na  lepsze dni w  waszym życiu, 

które przemija tak szybko, jak błysk gwiazdy na niebie. W tej po-

staci jestem u Weroniki, u ciebie mogę być w innej... zależy jak 

szeroko otwarte jest twoje serce, ile widzisz patrząc, ile słyszysz 

słuchając...

Zapamiętaj imię moje! DOBROTEK spod samiuśkich Tater, dys-

cyk mnie ukompoł, ukołysoł wiater!

Stałem sobie wśród innych świątków, figurek, góralskich 

skrzynek, ciupag, serdaków, kierpców, kapeluszy z piórkiem i ko-

rali czerwonych...na stoisku w krakowskich Sukiennicach.

Ludzie przechodzili, oglądali, dotykali, targowali się i zawsze 

coś kupili, aby mieć pamiątkową rzecz. O taak! Wy, ludzie bardzo 

lubicie „mieć”! Słuchałem waszych słów, ale słyszałem wasze my-

śli...inne od słów. Widziałem zęby w uśmiechu, ale obojętność 

w oczach. Napatrzyłem się na was, ludzie codziennie i nie mo-

głem wyjść z podziwu...

Jak trafiłem do Weroniki? To ciekawa historia...opowiem ją ju-

tro, ale tylko tym, którzy potrafią słuchać...

Ludzie! Choć macie zimne ręce i  nosy, to  serca jeszcze 

niezardzewiałe!

Było tu was wczoraj tyle, że chce mi się do waszego świata 

zajrzeć, nie za często, od czasu do czasu...

Weronika mówi, że ludzie ogólnie są dobrzy, to życie płata im 

różne figle! Dobrzy więc ludzie, posłuchajcie....

W sierpniowy, gorący czas lata, tłumy ludzi przechodziły przez 

Sukiennice i  nie  było w  tym nic dziwnego, ale  któregoś dnia, 

z mojego codziennego zamyślenia nad światem wyrwały mnie 

zielone oczy rudego kota, wpatrującego się we mnie uporczy-

wie. Poruszyłem piórami skrzydeł i kot się uśmiechnął!

Wtedy zobaczyłem, że  to  nie  kot, tylko młoda kobie-

ta! Uśmiechnąłem się, bo  w  oczach miała ogniki zachwytu, 

no i rzadko widziałem taką zieloność, jak moja sukienka...

- Mogę zobaczyć?-Wskazała na mnie zdecydowanym ruchem 

ręki.

- A, proszę! -Powiedział stary baca, co już nie miał siły za owca-

mi chodzić i  tu wśród tych góralskich świątków, często posia-

dywał, dzięki Antoniemu z  Karpielówki, boć Antoniego było 

to wszystko!

Nagle wylądowałem w gorących rękach nieznanej, ale jakby 

znanej kobiety, poczułem na  skrzydłach ciepły oddech...pach-

niał kawą!

Przyglądała mi się ze wszystkich stron, a najbardziej intereso-

wała się moją twarzą i skrzydłami. Nikt, poza Szymkiem, tak mnie 

nie wygłaskał, nie poprzytulał!

Już chciałem z nią zostać, bo miała ciepłe ręce, ładnie pachnia-

ła i w uszach miała dziwne długie kolczyki z zielonymi kamienia-

mi...niewiele było mi potrzeba, aby chcieć opuścić towarzystwo 

„łowiecek, ciupag i kapelusków”...

- Ile? Ile kosztuje?- Zapytała tym głosikiem dziewczynki, 

a mnie zadrżały pióra skrzydeł, bo już czułem, co będzie dalej. 

Nie myliłem się, jak zawsze zresztą.

Po  usłyszeniu odpowiedzi, postawiła mnie nie  na  ladzie, 

a na koralach w koszyku. Zrobiło mi się zimno bez jej rąk.

proza
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- Dziękuję, to nie dla mnie! Gdyby był to anioł z książką... może 

bym się zdecydowała, a ten ma harfę. Nie jestem muzykiem

- Janioł z książką? Tu paniusia takiego nie znajdzie.

- Jutro poszukam w Zakopanem, tam może większy wybór.

Pomachała mi ręką i poszła sobie, ale  ja już siedziałem na  jej 

ramieniu i śpiewałem swoją pieśń...Kilka razy próbowała coś strzą-

snąć z ramienia, więc przenosiłem się na drugie. Chodziła wśród 

stoisk, oglądała wszystko, ale  niewidzącym wzrokiem, kupiła 

oscypka, pogryzła go jak myszka małymi kawałkami. Jej oddech 

przestał pachnieć kawą...a szkoda! Przeszła jeszcze raz koło stoiska, 

spojrzała na koszyk z koralami, ale ja byłem już wysoko na półce.

Odczekała chwilę, aż jakieś dziecko zapłaciło za rzemyki i mały 

portfelik.

- Nic taniej za tego anioła z harfą się nie da zrobić.

- Ze mną nie, bo to ukochany janioł Szymka, ale jego tu dzisiaj 

nie będzie.

- Acha, szkoda!- Powiedziała i  znowu sobie poszła...ze  mną 

na ramieniu.

Chyba wróciła tam, skąd przyszła. Przy kawiarnianym stoliku 

z widokiem na pomnik Adasia siedziały trzy kobiety. Usiadła chy-

ba na swoim miejscu i od razu usłyszała pytanie.

- Kupiłaś sobie tego aniołka?

- To ma być anioł! Aniołków mam w domu całą armię i Janek 

już mówi, że mi to spakuje w karton i wstawi do piwnicy! Po-

wiedziałam mu, że chyba razem ze mną, to się trochę uspokoił, 

ale wiem, że nie na długo.

Anioła nie kupiłam, bo po prostu ma kosmiczną cenę, a wy-

cieczka dopiero się zaczęła. - Odrzekła zrezygnowanym głosem 

i poprosiła przechodzącego kelnera o lody.

- Ale  przystojny facet! Zamówcie coś jeszcze, jak przyjdzie 

z  tymi lodami, niech  się tu  koło nas pokręci! Jadzia, zobacz, 

nie mam czegoś na szyi, plecach. Ciągle coś po mnie łazi.

- Nie, nie  masz niczego, zdaje ci się!- Powiedziała kobieta 

o tym imieniu, a tymczasem zamówione lody przyniosła młoda 

kelnerka.

- Zamawiałam u  pana, przyszła pani bo?...zwróciła  się jakby 

zawiedziona do kobiety zdejmującej z tacy pucharek z lodami.

- Bo pan ma inny rewir i wskazał mi ten stolik do obsługi. Coś 

nie pasuje? - Spytała jakby zaczepnie.

- Wszystko, proszę pani, wszystko mi tu nie pasuje, a najbar-

dziej ceny!

- Weronika, daj spokój kupię ci tego anioła, a teraz poprosimy 

o trzy mrożone kawy i jedną cappuccino, może być? Bo ty masz 

już lody, po co ci kawa mrożona- Zamknęła całą scenkę chyba 

najstarsza z kobiet.

- Cholera, jestem jakaś rozdrażniona, chyba ta podróż i upał 

źle na  mnie podziałały. Po  przyjściu do  hotelu muszę wziąć 

prysznic, bo nie pozbędę się tego wrażenia, że coś po mnie łazi. 

Zosiu, nie  chodzi o  to, że  kupisz mi anioła, ja muszę go kupić 

sama, tak, aby poczuć, że on jest całkowicie mój, nawet za cenę 

wycieczkowych wyrzeczeń. On mi się bardzo spodobał, mówię 

wam, ma w sobie coś! On ma duszę...

Kelnerka przyniosła zamówione kawy, spojrzała na Weronikę 

nieprzychylnym wzrokiem i zaczęła liczyć należność. Płaciła za 

wszystko Zosia.

- Proszę nie mieć mi za złe mojego zachowania, trudno nawet 

mi się wytłumaczyć. Tak ogólnie, to nie jestem bezczelna - po-

wiedziała i uśmiechnęła się do kelnerki.

- Nic się nie stało, ale miło słyszeć, mnie też ten upał wykańcza.

Przy stoliku trwała jeszcze wesoła rozmowa, dowiedziałem się 

gdzie nocują, co  mają zamiar jeszcze dzisiaj zwiedzić i  dokąd 

pojadą w następnych dniach, a miało ich być pięć. Z przewod-

nikiem byli umówieni na piętnastą, a więc jeszcze godzina z tą 

dziwną, jak wszyscy ludzie, kobietą, która bardzo odpowiadała 

moim upodobaniom. Co tu zrobić, myślałem intensywnie i prze-

stałem wiercić  się na  jej ramieniu...Na  kwiatach w  balkonowej 

skrzynce, zawieszonej na balustradzie ogrodzenia, usiadł piękny 

motyl! Weronika miała okazję go obserwować, bo siedziała tuż 

przy kwiatach, bokiem do pomnika. Nie dopiwszy swojej kawy, 

wstała w pewnym momencie gwałtownie i oznajmiła, „Idę kupić 

tego anioła. Jutro stąd wyjedziemy, a takiego nie znajdę nigdzie”. 

I poszła, ja razem z nią. Motyl odfrunął...

Zdecydowanym krokiem weszła do  Sukiennic i  kierowa-

ła  się do  stoiska, niczego już nie  oglądając. A  tu  niespodzian-

ka! Na stojaku umieszczał nowiutkie ciupagi młody, przystojny 

chłopak w góralskim kapeluszu na głowie.

Ona się domyślała, a ja wiedziałem! To był Szymek.

- O! Jest ta pani, której spodobał się twój janioł!...

To, co najważniejsze, dopiero miało się wydarzyć, ale o  tym 

powiem jutro tym, co  potrafią słuchać...bo  każda historia jest 

ciekawa, ale nie każdą opowiada „janioł”!

Spod skrzydeł anioła...

Ludzie, ludzie...przychodzicie i odchodzicie z waszego świata 

tak jak od stoiska z figurkami. Szybko wszystko wam się nudzi, 

idziecie dalej, dalej, bo gdzieś jest ładniej, ciekawiej, przyjemniej.

Łatwo zostawiacie to, co jeszcze wczoraj kochaliście i podziwia-

liście. Trudno zatrzymać waszą uwagę. Życie próbujecie przejść 

tak szybko, jak obrazki, które przesuwacie na  wszystkich ekra-

nach waszych urządzeń, ale jak znam wasz świat, to tak nie dzia-

ła...i choć jest kolorowo, głośno i  radośnie... wokół serc waszych 

dziwna pustka i chłód. Popatrzcie na świat roślin i pomyślnie w ci-

szy, co podcina wasze i tak wątłe korzenie, posłuchajcie ptaków 

i pomyślcie dlaczego wasz śpiew o radości życia coraz cichszy?

To proste, ale niewygodne pytania spod skrzydeł anioła. Trze-

ba mieć nieco cierpliwości, aby je sobie zadać, a jeszcze więcej, 

aby na nie odpowiedzieć...
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Tak sobie rozmyślałem, siedząc na ramieniu tej kobiety, któ-

ra bardzo chciała mnie kupić, ale też i ja chciałem do niej przy-

lgnąć, bo czułem, że będę jej w życiu potrzebny.

Szymek spojrzał na nią ciekawie...

- I co zdecydowała się paniusia?- Zapytał sprzedawca zdejmu-

jąc mnie z półki. Wróciłem na swoje miejsce, czyli pod własne 

skrzydła i obserwowałem...

- Chcesz go kupić czy mieć?- Zapytał Szymek dając mnie 

w jej ręce. Znów poczułem się dobrze, ja kawałek wystruganego 

drewna, czułem ciepło ludzkich rąk.

- Kupić i mieć, to nie to samo?- Spytała, wzruszając ramionami, 

na których przez dobry czas siedziałem. Szymek zachmurzył się 

i powiedział stanowczo

- Nie! W  przypadku tego anioła nie! On ma swoją historię 

i  tu  jest właściwie maskotką od  dawna. Nie  jest na  sprzedaż, 

ale też nigdy nikt o niego nie pytał.

- Chcę właśnie jego mieć, ale przecież muszę najpierw kupić, 

chyba, chyba, że mi go podarujesz?...roześmiała się tak serdecz-

nie, jak w tym miejscu nie słyszałem nigdy.

- Podaruję? Nie, to  nie  miałoby sensu. Ten anioł musi cię 

kosztować!

Spojrzała zmieszana, nie  wiedząc o  co  chodzi...i  już kładła 

mnie na koralach.

Do stoiska podchodzili ludzie, więc stanęli z boku i cicho roz-

mawiali, ale ja słyszałem wszystko.

- Nie, nie! Trzymaj go sobie i nic nie chcę od ciebie, śliczna 

panienko, jak mówił poeta.

Wyciągnęła rękę i błysnęła złotym krążkiem na palcu.

- Ooo! A dlaczego na lewej ręce?

- Bo tak chcę! - Prychnęła jak rozzłoszczona kotka, a on zreflek-

tował się, że poszedł jedno pytanie za daleko.

- Przepraszam. To ile chcesz mi dać za mojego anioła?

- Mogę dwieście -Zawiesiła głos.

- Dwieście?? To nawet nie jest połowa ceny, za którą mógłbym 

go sprzedać. On jest bezcenny! Co ci się w nim spodobało?

- Hmm, właściwie to on nie jest piękny, albo inaczej nie jest 

niezwykłej urody, ale ma to „coś”, co nie wszyscy może widzą. 

Jest w  ruchu, ma rozłożone skrzydła, a  fałdy sukni wskazują, 

że idzie, gdzieś idzie z tym instrumentem, gra. Ma ładne, kształt-

ne dłonie, ale niewydelikacone, widać, że pracuje. No i twarz! Ma 

piękną, roześmianą buzię. Śmieją się oczy, usta i każda zmarszcz-

ka. Ten anioł coś już przeżył w swoim życiu...

Mówiła cicho, ale  z  takim entuzjazmem, a  Szymek słuchał 

z błyskiem w oczach.

- No i dodam, że jego szata pasuje do twoich zielonych oczu.

- To tylko chwilowe złudzenie.

- Gdzie go wywieziesz, jeśli ci go sprzedam?

- Nad morze.

-Nad morze mówisz, a to ciekawe! Z gór nad morze.

Mnie zrobiło się gorąco. Nad morze, to kawał świata! Jak mnie 

zawiezie, może lepiej zostać tu wśród smreków i wiatru halne-

go. Słuchać zaklętych opowieści starych górali? Było mi też szko-

da ciepła jej rąk i tak ładnie o mnie mówiła, jak to kobieta. One 

to potrafią.

- A to w czymś przeszkadza? Najpierw i tak musimy zrealizo-

wać wycieczkę, więc anioł będzie miał okazję pożegnać się z gó-

rami, a  nawet zabiorę go do  kopalni soli, popłynie Dunajcem 

i pojedzie do Kalwarii Zebrzydowskiej, nie mówiąc, że przejedzie 

całą Polskę!- Wykrzyknęła z entuzjazmem, jakby mnie już miała. 

Jedno wiedziałem, ci ludzie mówili takim samym językiem.

- Gdzie pracujesz? Zapytał Szymek, ale  zaraz dodał, że  jak 

nie chce, nie musi mówić, a on pyta ze zwykłej ciekawości.

- Mogę ci powiedzieć, to żadna tajemnica państwowa. Pracu-

ję w gimnazjum, uczę polskiego...

- Ucycielka, znacy sie! To ty dutków za duzo ni mos!

- Ano ni- Odrzekła ze śmiechem.- A ty?

- A co ja?! Ja jestem Szymon, pracuję na AGH, to znaczy będę 

od października, no i mam figurkę anioła, którego chcesz kupić 

i mieć.

- Wiesz Szymek, ale ja mam ograniczony czas i już muszę wra-

cać do koleżanek. Z aniołem czy bez, ale muszę.

- Dasz mi jakieś namiary na siebie, gdybym zabłądził aż nad 

morze, a tak może ściślej?..., no i jak masz na imię?!

- Pytanie za dwieście złotych, mam anioła?

- Daj te dwieście i anioł twój!

- No to jestem z Gdańska, prawie, a na imię mam Weronika. 

Wyjęła z  torebki pieniądze, odliczyła, podała, a  mnie mocno 

przytuliła ze słowami: „no teraz jesteś mój”!

Porozmawiali jeszcze chwilę, wymienili się telefonami i poże-

gnawszy się ze sprzedawcą i Szymkiem, prawie wybiegła z Su-

kiennic, jakby bała się, że ktoś się rozmyśli.

Wróciła do  stolika, gdzie czekały koleżanki, wymownie po-

kazując zegarek, ale ona ze śmiechem postawiła mnie na stole 

wśród filiżanek, talerzyków i powiedziała, że to jej jedyny i uko-

chany nabytek z  tej wycieczki, jestem bezimienny i  mają mi 

wymyślić sensowne imię, są matkami chrzestnymi i niech lepiej 

o  tym pomyślą i  że poznała świetnego chłopaka, ale  to  smar-

kacz, jak określiła i  dodała, że  dzieci ma dość w  szkole. Zosia 

pogroziła jej palcem, a Ala oglądała mnie dokładnie. Weronika 

dopijała zimną już kawę i prawie podnosiły się do wyjścia, gdy 

odezwała się Ala. - Anioł będzie nazywał się Dobrotek, bo ma 

dobrą twarz i ja kupuję wodę chrzcielną. Zrobiło się cicho. Czte-

ry pary oczu wpatrywały się w moją twarz.

- A jego sukienka ma kolor twoich oczu...

- Fryzurę ma mojej babci!...

- Kto dzisiaj gra na takim instrumencie?!...
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Takie i jeszcze inne krótkie zdania padały, gdy już odchodziły 

od stolika. Weronika pomachała jeszcze kelnerce, z którą miała 

krótkie spięcie i wyciągnęła w górę rękę, trzymając mnie mocno 

i prezentując światu.

Tak oto przejechawszy w  wesołym autobusie całą Polskę, 

ale najpierw pożegnawszy się z górami znalazłem się tu i teraz, 

mierząc waszym ludzkim czasem.

Wychodzę do  was zza stosów książek, zza morza gorzkich 

słów i  łez, ale  i zza chwil radosnych wzruszeń, a więc zza tego 

wszystkiego, co  składa  się na  wasze ludzkie życie. Wychodzę 

i nadziwić  się nie mogę nad tym, jaki wasz świat jest złożony, 

a wy ludzie dziwni. Może wasze serca nie są zardzewiałe, ale są 

u  wielu zimne jak lód, dlatego prowadzicie wojny o  wszystko 

i  o  nic, zawsze znajdując powód. Szukacie Boga w  wysokich 

i bogatych świątyniach lub mądrych wg was księgach, a nie czy-

tacie Go we wschodach i  zachodach słońca ani w  tym, że  ro-

dzi się ptak i rodzi się człowiek. Macie dziwne marzenia i troski 

wasze bywają dziwne, a życzenia nie zawsze szczere. Gesty niby 

serdeczne, puste są, a słowa wasze tną jak brzytwa, choć niby 

trzymacie nerwy na wodzy i mówicie, że macie anielską cierpli-

wość, choć nikt z was nie wie, na czym ta cierpliwość polega.

Uszy trzymacie w ścianach, bo musicie wiedzieć, co dzieje się 

u sąsiada, podczas gdy wasze podwórka życia wymagają troski, 

miłości i pracy.

Zatruwacie morza, rzeki, jeziora i siebie też, ale częściej wza-

jemną nienawiścią. Wasze pociągi szczęścia umykają z peronów, 

bo  wszystko robicie i  dobre słowa mówicie o  jeden dzień za 

późno!...

To wszystko i  jeszcze wiele innych rzeczy, tych dobrych też, 

widzę ja, anioł Dobrotek, ten „spod samiuśkich Tater” i rozkładam 

dla was, ludzie, skrzydła a spod nich płynie radość, dobroć, ser-

deczność, czułość, miłość...

Ludzie, nie unikajcie dobrych słów, czułych gestów, bo  i  tak 

w ciemnym kinie płynie z waszych oczu łza.

Gabriel Roszak „Poranek”, 
olej na płótnie

Martyna Kloskowska  „Zatracenie”, 
malarstwo cyfrowe
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Dożynki 2022 r.  
w Cedrach Wielkich

Po wielu dniach ciężkiej pracy nadszedł czas na świętowanie. Rolnicy z gminy Cedry Wielkie spotkali się na dożynkach, by cieszyć się 

z tegorocznych plonów, które były całkiem okazałe.

Dożynkowe uroczystości rozpoczęły się od mszy św. w intencji rolników koncelebrowanej przez ks. biskupa Wiesława Szlachetkę w koście-

le parafialnym w Cedrach Wielkich. Po niej dożynkowy korowód przemaszerował w sąsiedztwo hali, gdzie kontynuowano święto plonów.

W tym roku starostami dożynek byli Mirella Browarczyk – współwłaścicielka pasieki „Miodolandia” i Jacek Włodarczyk – właściciel spółki 

„Elewator” w Trutnowach.

Gośćmi wójta Janusza Golińskiego byli m.in. Karol Rabenda – podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Ryszard Świlski 

- senator, Magdalena Sroka i Małgorzata Chmiel – posłanki , Marian Cichon - starosta gdański.

Święto plonów okraszone było artystycznymi występami uczniów z naszych szkół, konkursami i zabawami. W konkursie wieńców dożyn-

kowych 1. miejsce przyznano Cedrom Małym. Nagrodę specjalną od LGD „Trzy Krajobrazy” otrzymało sołectwo Trzcinisko.

W turnieju sołectw w czterech konkurencjach - wyścig skrzynek, szalona gospodyni, pożegnanie z teściową i żuławski kalosz, najlepsza 

była drużyna sołectwa Leszkowy.

Na zakończenie tegorocznych dożynek wystąpiła gwiazda wieczoru – Małgorzata Ostrowska.

Źródło: https://www.cedry-wielkie.pl/ Fot. Archiwum Gminy Cedry Wlk.

Mszę św. koncelebrował  
ks. biskup Wiesław Szlachetka

Od lewej: Justyna Słowińska - przewodnicząca 
Rady Gminy, Jacek Włodarczyk i Mirella 

Browarczyk – starostowie dożynek, Janusz 
Goliński – wójt gminy 

Występ uczniów z naszych szkół Dożynkowa wata cukrowa …

Turniej sołectw wygrało sołectwo Leszkowy Małgorzata Ostrowska - gwiazda wieczoru
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Na żuławskich drogach
„Żuławskie drogi – w poszukiwaniu skarbów Wiśliny i Mokrego Dworu” – to nazwa questa opracowanego przez młodzież ze Szkoły 

Podstawowej im. Danuty „INKI” Siedzikówny w Wiślinie we współpracy z gminną Biblioteką Publiczną oraz Jerzym Kornackim – pa-

sjonatem historii i przyrody Żuław. Gra od niemal dwóch miesięcy jest zachętą turystyczną do odwiedzin w żuławskich wsiach. Opu-

blikowana w ogólnopolskiej bazie questów i dostępna w aplikacji przyciąga graczy, którzy uczestniczą w Wyprawach Odkrywców 

– poznając nowe miejsca na mapie Polski w sposób aktywny i zamierzony. Z księgi wpisów wiemy, że skarbów w Wiślinie i Mokrym 

Dworze szukały osoby z Krakowa, Jaworzna, Rogoźna i innych odległych miejsc – mówi Wioletta Toruńczak, koordynatorka projektu 

- Gra jest również atrakcyjnym narzędziem do poznawania regionu przez mieszkańców, młodzież i uczniów z gminy Pruszcz Gdański. 

Quest powstał w ramach projektu realizowanego przez Bibliotekę Publiczną Gminy Pruszcz Gdański pn. „Kierunek - Kulturalne Żuła-

wy”. Jest efektem przeprowadzonych zajęć animacyjnych, jednym z kilku zaplanowanych w tegorocznym planie działań.

W ramach wspomnianego projektu został również rozpoczęty cykl działań związanych z opracowywaniem diagnozy potrzeb kul-

turotwórczych, ze szczególnym uwzględnieniem części żuławskiej gminy Pruszcz Gdański. Bibliotekarki z naszej instytucji oraz przed-

stawiciele partnerów projektowych wzięli udział w  serii szkoleń nt. metod i  narzędzi stosowanych we  współczesnych badaniach 

potrzeb społeczności lokalnych. Pod okiem eksperta został przeprowadzony pierwszy warsztat badawczy z mieszkańcami Wiśliny. 

Badania są kontynuowane, a ich efekty poznamy jeszcze w tym roku.

W najbliższym czasie zaplanowane zostały warsztaty fotografi czne, wyjazd studyjny dla uczestników projektu, pokazujący w jaki 

sposób instytucje kultury, a zwłaszcza biblioteki włączały się w tworzenie wsi tematycznych w województwie dolnośląskim. Na za-

kończenie tegorocznych działań zaplanowany jest dzień z biblioteką – poranek dla dzieci, popołudnie dla młodzieży i wieczór dla 

wszystkich – zapowiada Grzegorz Cwaliński, dyrektor Ośrodka Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański. 

Projekt jest realizowany w programie BLISKO, którego celem jest wykorzystanie potencjału społeczności lokalnych oraz siły budo-

wanych partnerstw dla realizacji wspólnych przedsięwzięć.

Został dofi nansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025.
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FOTEL 2022
VI Festiwal Objazdowych Teatrów 
Lalkowych Młodego Widza 
w Juszkowie

FOTEL 2022 zainaugurował „Skok na księżyc” zespołu TeatRyle z Poznania. Spektakl był tłumaczony na język migowy. Wpro-

wadzenie do widowiska zostało też przetłumaczone na  język ukraiński. Tego dnia byliśmy świadkami jubileuszu 25-lecia ak-

tywności scenicznej teatru TeatRyle. To czteropokoleniowa rodzina kultywująca tradycje lalkarskie. Okazją do świętowania było 

przedstawienie „Szałaputki”, które można było zobaczyć w ramach festiwalu, czyli pomysł dziadka, scenariusz ojca, wykonanie 

syna i lalki autorstwa wnuczki. 

Gminna Ochotnicza Straż Pożarna w pobliżu jednej ze scen ustawiła kurtynę wodną. 

W  strefie warsztatowej własne lalki wykonywały dzieci i  ich opiekunowie. Nowością były wieczorne happeningi teatralne 

z udziałem artystów i publiczności.

Największą widownię przyciągnął spektakl „Kosmiczne podróże Guliwera” teatru Klinika Lalek z Wolimierza, zaprezentowa-

ny w sobotni wieczór. Ogromne lalki, kilkunastu aktorów, muzyka na żywo, specjalnie zaprojektowane dźwigi, światło i efekty 

specjalne 

Podczas festiwalu na trzech scenach, boisku i w przyczepie teatralnej publiczność mogła obejrzeć w sumie 18 spektakli, w tym 

12 odrębnych tytułów w wykonaniu ośmiu teatrów. Odbyły się dwie premiery - „Szary i Ruda” teatru I Lalki i Ludzie ze Lwowa 

Otwarcie Festiwalu FOTEL 2022. Z-ca wójta Daniel 
Kulkowski przekazuje klucz do Juszkowa aktorom

Spektakl „Szary i Ruda” na scenie z widokiem na Radunię

Spektakl „Kosmiczne podróże Guliwera”

teatr
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Warsztaty lalkarskie „Legendy gdańskie” w przyczepie teatralnej

Spektakl „Budapesztańskie marionetki”Spektakl „Tymoteusz wśród ptaków”

Zakończenie VI Festiwalu Objazdowych Teatrów Lalkowych Młodego Widza w Juszkowie

oraz „Kot w butach z czerwonej zaczarowanej walizki” teatru Barnaby z Gdańska. Po raz pierwszy w Juszkowie gościły „Buda-

pesztańskie marionetki” węgierskiego teatru Benca Sarkadiego i ukraiński teatr Bavka z Użhorodu. W specjalnej, przywiezionej 

do Juszkowa traktorem, przyczepie teatralnej wystawiane były „Legendy gdańskie”. 

Festiwal patronatem honorowym objęli: marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, starosta gdański Marian 

Cichon oraz wójt Gminy Pruszcz Gdański Magdalena Kołodziejczak.

Projekt „VI Festiwal FOTEL 2022. Międzynarodowe Konfrontacje Lalkarzy” został dofinansowany ze środków Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Kultura – Interwencje. Edycja 2022”. 
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Tadeusz Jałoszyński

Mura – smutna piękność
Studiowałem w Zgierzu i Łodzi piękny, może niezaplanowany, 

zawód nauczyciela.

Studiowała ze  mną piękna, smutna dziewczyna o  imieniu 

Mura. Miała długie, gęste zwijające się, jakby falę tworzące war-

kocze, piękne błyszczące zęby i  błękitne oczy – przypominała 

boginię.

Często szukałem różnych podtekstów by zbliżyć się do niej, 

dotknąć jej warkoczy o zapachu konopi, wydawało mi się to nie-

możliwe, ale  kiedyś sama zaczepiła mnie – byłem zaskoczony 

tym niecodziennym zajściem. Nagle przypomniałem sobie jej 

cudne kręcone kruczo – czarne włosy,

teraz zwijające  się w  warkocze, oczy przypominające kolor 

rozwijających się polnych bławatków i chabrów – kolor to nie-

codzienny, jakby połączenie czerni z bielą. Niebieski kolor oczu 

przypominał niebo a czerń w moim widzeniu nie była smutkiem 

a radością.

Nareszcie wróciły wspomnienia – przecież to  Baśka, dziew-

czyna w której na „zabój” kochał się Julek, kolega z klasy. Julek 

miał również piękne włosy, blond koloru dojrzałej pszenicy 

zwijające się w  loki. Był starszy ode mnie i Edka „Wacka” a  tak-

że od mojej Mury, o której piszę wspomnienia, były to lata tuż 

po wojnie, gdy do tej jednej tej samej byli przyjmowani ucznio-

wie różnych roczników.

Basia, bo  to  wtedy było właściwe jej imię, niczym specjal-

nym się nie wyróżniała, miała lekko perkaty nos jakby nie miała 

być przyszłą pięknością.

Julek zakochał się w niej – zaczął pisać wiersze, które podkła-

dał w  ukryciu pod  ławką, gdzie miały swoje miejsce tornistry 

i teczki uczniowskie.

Kiedyś przez przypadek znalazłem jeden z nich. Nie będę przy-

pominał jego treści niech to będzie tajemnicą „poliszynela” nie-

doszłego poety. Nie zaskoczyło mnie to, bo chłopcy kochali się 

w dziewczynach (ja też), ale żeby pisać wiersze, to co innego. 

Czyżby Julek chciał naśladować słynnego naszego poetę Ju-

liusza Słowackiego, który też miał blond włosy z wijącymi się 

lokami? Rzeczywiście, na  zdjęciu wyglądał podobnie, nawet 

koszulę miał podobną jak portretowy poeta – z rozpiętym du-

żym, szerokim kołnierzem – bez górnego guzika koszula taka 

nazywała się „a la Słowacki”. Zrozumiałem go całkowicie, bo na-

wet poprosiłem moją mamę by mi taką uszyła ( mama była 

„ukrytą” krawcową – nie  wolno było jej szyć na  zamówienia, 

groziły kary) mimo, że jeszcze nie miałem smykałki poetyckiej 

i literackiej. 

Wiersz ten pokazałem kolegom – chyba niedobrze zrobiłem 

- naraziłem się Julkowi.

Zaznaczam, że z Basią łączyła mnie tylko przyjaźń koleżeńska, 

nie siadywałem z nią w  jednej ławce, jak to robili często zako-

chani w sobie.

Baśka nie  traktowała romansu Julka poważnie – uśmiecha-

ła  się tylko swoim błękitnym uśmiechem. Ja początkowo też 

nie  reagowałem na  powstałą sytuację tak jak inne koleżanki 

i koledzy.

Aż, pewnego razu dostałem i ja liścik od Julka z treścią: 

- „wyzywam Cię na pojedynek koło kuźni obok byłej „trepiarni” 

(niedaleko Juliusza domu na ulicy Lubieńskiej).

Po przemyśleniu początkowo zareagowałem śmiechem, choć 

domyślałem  się „w  czym rzecz” – nie  wziąłem tego do  siebie, 

ale w końcu postanowiłem pójść na spotkanie – miało to być 

w szary wieczór.

Nie  spodziewałem się, że  to  będzie naprawdę pojedynek. 

Julek już czekał przed kuźnią. Podszedłem z uśmiechem, Julek 

nawet nie podał mi ręki – nagle poczułem dość silne uderzenie 

w czoło, krew zalała mi oczy- nie wiedziałem co się stało?

Nagle usłyszałem głos jego matki:

-„Ty łobuzie, pobiłeś mojego Juliusza, odpowiesz za to” 

Zostałem sam – to był rzeczywiście pojedynek, ale dlaczego 

ja nie miałem broni i nie zabrałem ze sobą sekundanta.

Obmyłem twarz przy pompie – miałem dużego guza, wi-

docznie uderzył mnie czymś metalowym.

W domu nie przyznałem się do zajścia, jakoś się wytłumaczy-

łem mamie – ojciec jeszcze pracował.

Na kolejny dzień przyszedłem do szkoły jak zwykle to się od-

bywało tylko z lekkim plastrem zakrywającym guz – nikt nie py-

tał co mi się wydarzyło, to było normalnym, że chłopcy się biją.

Nie przyznałem się nikomu do zajścia, jakie miało miejsce. Dzi-

wiłem się tylko, że wiadomość o pojedynku rozeszła się w „mig”. 

W klasie ja byłem winowajcą, nie skomentowałem tego…

Basia otrzymała kolejny list od  Julka, potraktowała go jak 

zwykle.

Przyjaźń z  Julkiem była wątpliwa, matka jego rzeczywiście 

przyszła do mojej mamy przedstawiając swoją wersję wydarze-

nia – moja mama nie uwierzyła, na tym się zakończyło.

proza
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Może dobrze, że  tak  się stało, zacząłem interesować  się 

Barbarą…

…nagle zapragnąłem zbliżyć  się do  niej, dotknąć jej ciała, 

poczuć zapach potu przypominającego zapach konopi czy ja-

śminu. To już nie była ta „niewinna Basia” – dziewczyna z wijący-

mi się warkoczami, to już była dojrzała kobieta „Mura” – w między 

czasie poznałem Dankę…

Z  Julkiem nie  zerwałem całkowicie kontaktu (tym bardziej 

przyjaźni) gdyż, poznałem jego kuzynkę Michalinę z Warszawy, 

o której mi wspominał mój kolega z ławy szkolnej „Wacek” – Elew 

Akademii Wojskowej Kadetów – obecnie pułkownik w  stanie 

spoczynku.

Danuta Kraszewska  „Psie zabawy”, olej na płótnie

Regina Kłosińska  „Czika”, pastel olejny Teresa Piotrowska, bez tytułu, pastela
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felieton

Kazimierz Babiński

Déjà vu
Czy pamiętacie tuż po transformacji ustrojowej nagły upadek 

i likwidację kin? W Gdańsku zniknęło 18, Pruszczu Gdańskim – 2; 

były to, co  ważne dla dalszego toku opowieści, kina jednosa-

lowe. Na  nic zdały  się modernizacje niektórych z  nich i próby 

stosowania taśmy 70 mm z dźwiękiem stereofonicznym. 

W potocznej świadości jednym ze sprawców tego stanu rze-

czu, kto wie, czy nie  głównym, miał być magnetowid. W  Pol-

sce obdarzany szczególnym kultem. 10  lat po skonstruowaniu 

pierwszego urządzenia (1956) zaczęto produkować je na maso-

wą skalę, której zaprzestano w  dopiero w  połowie roku 2016, 

lecz prawdopodobnie nigdzie nie odnotowano tak specyficzne-

go i na swój sposób dialektycznego doń podejścia, będącego 

w opozycji do kina. No, może także w byłych państwach bloku 

wschodniego.

Do głów rodzimych posiadaczy sprzętu nie trafiał argument, 

że tranformacja wymusiła zmianę realiów ekonomicznych i kul-

turowych, te zaś – budowę nowego systemu społeczno-go-

spodarczego, w  którym nie  było miejsca na  dotychczasowy, 

anachroniczny z technicznego punktu widzenia przekaz i obieg 

produkcji filmowych. Magnetowid był więc dla posiadacza 

przede wszystkim urządzeniem magicznym, odwetowym, da-

jącym poczucie przynależności do  Zachodu, wtajemniczenia 

i wolności. Pozwalał odreagować wieloletni monopol i cenzurę 

państwa w  zakresie repertuaru filmowego kosztem niskiej ja-

kości technicznej nośników obrazu w  porównaniu z  ekranem 

kinowym. Nie zdążył stać się tym, czym powinien być: źródłem 

uzupełnienia potrzeb kulturalnych lub alternatywą dla kina i te-

lewizji w specyficznych warunkach terytorialnych i cywilizacyj-

nych, uniemożliwiających korzystanie z nich. Wyparły go kolejne 

urządzenia: odtwarzacz dvd, telewizja kablowa i satelitarna. Po-

dejście do nich było bardziej pragmatyczne, utylitarne, bo po-

szerzały spectrum wyboru, uczyły filtrowania serwowanych 

treści i krytycznego patrzenia na nie.

Lukę po kinach wypełniły multipleksy, które w średnich i du-

żych miastach nie  tylko zrównoważyły liczbę zlikwidowanych 

kin, lecz podwoiły, a nawet potroiły liczbę sal oferując przy tym 

formaty dźwięku i  obrazu nieosiągalne w  warunkach domo-

wych, bo  wymagające sporej przestrzeni i  kosztownej apara-

tury, a także prażoną kukurydzę, hektolitry coca coli i tandetną, 

pseudoświąteczną atmosferę amerykańskich lunaparków lub 

cyrków. Pokazy filmów stały  się widowiskami z  okularami 3D 

i 4K. Spodowało to nawrócenie się schizmatyków, judaszów i in-

nych apostatów. Kina zaczęły przeżywać renesans.

Jednak coś poszło nie tak. Po koło dwóch dekadach w wyda-

wałoby się ustabilizowanym systemie pojawiło się słabe ogniwo, 

szczelina, pęknięcie. TVN24 Biznes przekazała w sierpniu br. in-

formację za „The Wall Street Journal”, że Cineworld Group, drugi 

co do wielkości operator sieci kin na świecie (ponad 9 tys. sal; 

w Polsce do Cineworld Group należą kina marki Cinema City) 

rozważa ogłoszenie upadłości, gdyż zadłużenie koncernu sza-

cowane są na prawie 5 miliardów dolarów. Rzekomo powodami 

mają być lockdowny i wynikająca zeń niższa frekwencja, a także 

niewielka liczba głośnych premier filmowych, które przyciągnę-

łyby publiczność; ten stan potrwa podobno do października br. 

do premiery filmu „Halloween Ends”, który ma częściowo odbu-

dować nadkruszone aktywa firmy.

To, moim zdaniem, symptom czegoś więcej: zarysowują-

cej się rewolucji w dystrybucji filmów, z  jaką mieliśmy do czy-

nienia 30  lat temu. Z  tamtą łączą go dwa elementy: repertuar 

i wynikające zeń dochody. Ten od lat jest monotematyczny, po-

wtarzalny, coraz bardziej śmieciowy jak dania serwowane 

w zakładowych stołówkach PRL i w im podobnym dzisiejszych 

sieciówkach. Ile razy można ogłądać kolejne mutacje różnych 

komiksowych nadludzi zbawiających świat? Nawet najbardziej 

odpornemu i skończonemu debilowi może z czasem rozwalić 

głowę; w korporacyjnym języku nazywa się to bełkotliwie „wy-

czerpaniem formuły”. Jednak właściciele kin idą w zaparte, cze-

go dowodem nadzieje, które pokładają w ww. filmie, nawiasem 

mówiąc nieodbiegającym tematyką od  serwowanych do  tej 

pory. Gwoli sprawiedliwości muszę tu wspomnieć, że na ekra-

ny multikin trafiają od czasu do czasu filmy artystyczne, ważne 

społecznie, lecz ich status i ranga jest odwrotnością miejsca pre-

zentacji, sprzecznością wewnętrzną.

Niewykluczone, że  multipleksy znikną tak jak zniknęły kina 

epoki przełomu, jeśli nie zmienią – tu posłużę się nowomową 

korporacyjną - „formuły działania” i  nie  zrównoważą rozrywki 

z kinem dla myślących.

Gołym okiem widać w tym procesie algorytm, ale czy rozwiąże 

on problem, jeśli celem jest dochód? „Zabójcą” tych kin okaże się 

nie  jakiś magnetowid, ale  platformy streamingowe z  dobrym 

repertuarem: serialami, zapisami koncertów, premierami fabuł 

i  dokumentami, a  więc różnorodną mediateką, której próżno 
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szukać w  wielosalowych molochach, składającą  się z  tysięcy 

pozycji dostępnych o dowolnej porze. I to za cenę miesięczną 

dwóch biletów kinowych. Jakieś podobieństwo do minionego? 

Owszem, ślęczenie przed ekranem telewizora lub monitora.

To jeden kierunek zmiany. Drugi – wzrost liczby kin studyjnych 

oferujących pozycje z tzw. górnej półki, klasykę, kino eksperymen-

talne, niszowe, przeglądy tematyczne, narodowe, monograficzne 

(np. jednego twórcy), połączone z konferencjami, itp. W trójmie-

ście takie kina już powstały, wymienić tu można np. kino „Na Bursz-

tynowym Szlaku“ w  Pruszczu Gdańskim, kino „Żak“, „KinoPort“ 

(przy Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 2), kino „Muzem“ (przy 

Muzeum II Wojny Światowej), kino „Kameralne Cafe“ (przy Lekty-

karskiej) itd. Pierwsze oznaki zmian repertuarowych i  organiza-

cyjnych już są: Dystrybutor Gutek Film zapowiedział reaktywację 

Konfrontacji Filmowych (zakończone w roku 1993), i pokaz 14 fil-

mów przedpremierowych, które trafią na  ekrany kin studyjnych 

w 18 miastach we wrześniu br. W Gdańsku - do kina Żak.

Trudno oprzeć  się wrażeniu, że  wracam do  przeszłości, 

do czasu wtajemniczenia, którego kultura potrzebuje, czasu ka-

meralnego odbioru filmu w gronie podobnych mi osób.

Ilona Roszak  „Aksamitki”, 
olej na płótnie

Alicja Kazanowska „Chryzantemy”, olej Gabriela Hryniewicka  „Pociąg”, olej
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Gabriela Szubstarska
Nad mokradłem

Zamglona warstwa widoczności
nic tylko woda
i gęste od wilgoci powietrze

Płacze rdzawymi łzami
uwięziony na krzyżu Jezus
opuścili go
z każdym dniem coraz bardziej

Obok usadowił się
smutek wszystkich nieszczęśliwych
też milczy

Tylko chłodny poranek
uparcie szuka ciepła

Magdalena Kuśmirek
* * *

pamięci Danuty Rolke-Poczman

poeta to człowiek
co zaprawdę umie
opłakiwać zmarłych
gra w czułe struny
nie fałszuje nad trumną

i choćbyś się zachwiał na wietrze
gestem wstrzyma powietrze
a nad grobem posadzi
stuletnie dęby słów
co stać za nas będą na warcie

poeta ci powie otwarcie
coś kochał i stracił
znów

styczeń 2022 r.

Małgorzata Borzeszkowska
Pan K. szuka Boga

Pan K. już od pewnego czasu szuka Boga 
i gdy czasem wydaje się być blisko 
na odległość porannego pacierza 
Bóg wymyka mu się z rąk rozmywa 
wypłukiwany słodką kroplówką z białego tła 
szpitalnej ściany 

pan K. nie kuśtyka w stronę światła 
zakłada na sen ciemne okulary 
na dłonie rękawice ciężkie jak filozoficzne książki - 
wali nimi zapamiętale w brzuch swojej niewiary 

szczególnie boleśnie odczuwa Boską nieobecność 
w gotyckich kościołach 
ma wrażenie że Pan iluzjonistów 
bawi się z nim w chowanego między kolumnami 
ukrywa w zakamarkach 
gra na nosie witrażowymi błyskami 
oświetlając anioły z uniesionym mieczem i brwią 

czasem pan K. szuka Boga na dnie 
szklanki jeziora strumienia- 
za każdym razem dopada go kac albo grypa 

czyta Kanta Pascala 
ślini strony i obgryza paznokcie 

całkiem niedawno w pana K. wstąpiła nadzieja 

buduje swój prywatny zderzacz hadronów 
cytuje Higgsa choć antymateria nie jest jego ulubionym słowem- 
kojarzy mu się z rozjechanym na drodze lisem 
butwiejącymi liśćmi 

mimo to buduje wokoło domu niewielki zderzacz- 
wierzy że gdy złapie już wszystkie boskie cząstki 
poskłada z nich jak z klocków Lego 
swego własnego Boga 

postawi go na półce 
z napisem: 
użyć w chwili ostatecznej 
konieczności

Roman Ciesielski
w moim ogrodzie

Ani Krzaczkowskiej

w moim ogrodzie ożyły kamienie
i drzewa falują ptakami
one opowiedzą ci morze
bo tylko one były wszędzie

bagaż zostaw za burtą

w moim ogrodzie
musisz zadowolić się legendą
oglądając skamieniałe kwiaty

poezja
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Ewa Kruglik „Autoportret”, pastelaFilip Fedak, bez tytułu, pastela

Magdalena Tuźnik  „Sopot. To było gdzieś tutaj”,  
olej na płótnie

Eliza Piechnik  „Wycinka”, technika mieszana na płótnie

malarstwo



46     lipiec – wrzesień 2022

Lato w Gminnej  
Bibliotece Publicznej w Pszczółkach

Letni czas w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pszczółkach upłynął spokojnie, ale nie zabrakło kilku interesujących wydarzeń, które cie-

szyły się dużym zainteresowaniem. Początek lata zbiegł się z ważnym wydarzeniem dla wszystkich miłośników sportu. Odbyła się bowiem 

pierwsza edycja PszczółKolosów, czyli spotkania wybitnych sportowców gminy Pszczółki. Zbigniew Kaczmarek - piłka nożna, Tadeusz Woj-

tas, Edward Grabowski i Benedykt Szulczyk – kolarstwo, Zofia Maczkowska – kajakarstwo, Miłosz Miklis - pływanie, pięciobój nowoczesny, 

Tadeusz Sekretarczyk - biegi długodystansowe, Jakub Wrona – taniec.

Seniorzy z Koła Pozytywnie Zakręconych 50+ wraz z Michałem Piotrowiczem dyrektorem GBP w Pszczółkach wzięli udział w otwarciu 

wystawy „Zapomniane epitafia” w Domu Wiedemanna w Pruszczu Gd. Wystawa zawierała kolekcję epitafiów, pochodzących z kościołów 

na Żuławach, które pod koniec II Wojny Światowej i tuż po niej trafiły do piwnic i lamusów.

Również w czerwcu odbyły się warsztaty tworzenia naturalnych kosmetyków z miodem. Uczestnicy warsztatów poznali właściwości mio-

du i innych produktów pochodzenia pszczelego, a także dowiedzieli się, w jaki sposób wykorzystać je w codziennej pielęgnacji ciała. Mieli 

też okazję wykonać dla siebie: miodowe mydło, peeling do ciała z miodem oraz świecę z wosku pszczelego.

W lipcu biblioteka razem z Muzeum Miodu odwiedziła świetlicę w Cieplewie z interesującymi zajęciami i warsztatami. Dzieci poznały 

budowę ula oraz dowiedziały się jak wygląda hierarchia w ulu. Przymierzały okulary, pokazujące jak widzi pszczoła, kapelusze pszczelarskie, 

a także poznawały książki popularno-naukowe na temat pszczół. Każdy z uczestników warsztatów wykonał pszczołę oraz święcę z wosku 

pszczelego.

Podczas Święta Miodu Pszczółkowskiego, biblioteka przygotowała ciekawe zajęcia dla dzieci i młodzieży – malowanie ekotoreb, ozdabia-

nie domków dla pszczół, a także quiz biblioteczny z nagrodami. 

Gminna Biblioteka Publiczna zorganizowała Narodowe Czytanie. W tym roku cała Polska czytała fragmenty „Ballad i romansów” Adama 

Mickiewicza, które zostały wydane dokładnie 200 lat temu. Wśród czytających gości, byli: Anna Staniewicz - przewodnicząca Rady Gminy 

Pszczółki oraz radni z Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu, członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki, młodzież ze Szko-

ły Podstawowej w Pszczółkach oraz ze szkoły średniej, wolontariusze oraz czytelnicy, dyrektor wraz z pracownikami GBP w Pszczółkach.

Zapraszamy do odwiedzin naszej strony na Facebooku i śledzenia naszych wydarzeń. 

www.facebook.com/gminnabibliotekapublicznawpszczolkach

„Zapomniane epitafia” w Domu Wiedemanna.  
Fot. UM Pruszcz Gd.

Warsztaty kosmetyki naturalnej. Fot. M. Pycka

Święto Miodu Pszczółkowskiego. Fot. M. Pycka Narodowe Czytanie w GBP. Fot. M. Pycka
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Andrzej Kruk

Z kolekcji starych litografii 
i pocztówek

Bielkowo. Papiernia na wyspie, 1896 r., 
litografia

Bielkowo. Skład handlowy Alberta 
Szczodrowskiego, 1896 rok, litografia

Pręgowo. Pocztówka, ok. 1900 rok 
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historia

Józefa Krośnicka

Stefan z Pruszcza
Pierwsza zapisana data z  dziejów Pruszcza, która zachowa-

ła się do naszych czasów, to rok 1307. Pierwszą historyczną po-

stacią, znaną z imienia, jest rycerz Stefan z Pruszcza (Stephanus 

de Pruscz). On sam lub jego ojciec był właścicielem majątku 

ziemskiego Pruszcz.

Na przełomie 1307 i 1308 roku przybył do Gdańska Władysław 

Łokietek. Był to  już piąty pobyt Łokietka na ziemi gdańskiej, jako 

jej władcy. Wtedy w  grodzie gdańskim osadził książę sędzie-

go Boguszę, rycerza z  Kujaw, którego darzył pełnym zaufaniem. 

Prawdopodobnie wtedy, (jeśli nie  rok wcześniej) nadał on Stefa-

nowi z Pruszcza urząd kasztelana chmieleńskiego. Kasztelan miał 

uprawnienia znacznie większe, niż dzisiejszy starosta, ponieważ 

oprócz administracji sprawował sądownictwo i władzę wojskową 

nad rycerstwem, mieszkającym na  terenie kasztelanii i  nad po-

spolitym ruszeniem. Latem 1308 r. ziemię gdańską najechali Bran-

denburczycy z  zamiarem opanowania Gdańska. Sędzia Bogusza 

wezwał okoliczne rycerstwo do obrony miasta i grodu gdańskie-

go. Oprócz kasztelana gdańskiego Wojciecha (Alberta) stawili się: 

Woysław z  Rusocina, kasztelan pucki i  Stefan z  Pruszcza, kaszte-

lan chmieleński. Gdy miasto Gdańsk dostało się w  ręce wrogów 

wskutek zdrady, ci trzej rycerze pod dowództwem Boguszy bronili 

książęcego grodu. Widząc, że nie wytrzymają długiego oblężenia, 

zwrócili się do Łokietka o pomoc. Król był daleko na południu kra-

ju, zajęty pilnymi sprawami. Zaskoczony sytuacją, za czyjąś „dobrą 

radą”, postanowił, aby na  pomoc wezwać Krzyżaków. Byli blisko 

Gdańska, tuż za Wisłą. Mieli dobrze uzbrojone wojsko. Mogli po-

móc za odpowiednią zapłatą, jak to  wówczas było w  zwyczaju. 

Krzyżacy chętnie  się zgodzili, zażądali tylko, aby na  czas wojny 

odstąpić im pół grodu na kwatery, magazyn broni i potrzebnych 

zapasów. Tak  się stało. Ale gdy Brandenburczyków odparto przy 

udziale ludności z  kasztelanii gdańskiej. Krzyżacy, zamiast wyco-

fać się z grodu, powiększyli w nim swoją załogę. Doszło do sporu. 

I wtedy Krzyżacy podstępnie uwięzili polskich rycerzy, a następnie 

zmusili sędziego Boguszę do podpisania oświadczenia, że zosta-

wią im gród do czasu wypłacenia im należności za pomoc. Krzy-

żacy siłą usunęli polskich rycerzy z grodu. Ci udali się do Łokietka.

W kwietniu 1309 r. Łokietek był na Kujawach. Zażądał spotkania 

z  mistrzem krajowym prowincji pruskiej Henrykiem von Plotzke, 

by sprawę wyjaśnić i uzgodnić warunki zapłaty za pomoc. Spotka-

nie nastąpiło we wsi Krajowice pod Radziejowem. Długosz zapisał, 

że byli wtedy przy królu rycerze - obrońcy Gdańska. Mistrz Plotzke, 

nie  zaprzeczając prawa Łokietka do  grodu gdańskiego, zażądał 

od  króla tak wysokiej zapłaty, że  jak przekazał naoczny świadek 

tych pertraktacji - gdyby król całe Pomorze sprzedał nie uzyskał-

by takiej sumy. Łokietek postanowił, żeby oszacowania kosztów 

dokonał biegły sędzia. Rozjechali  się w  gniewie. Dalszy ciąg tej 

sprawy jest znany.

Ale: Co dalej stało się ze Stefanem z Pruszcza?

W  zachowanych źródłach nie  ma już o  nim wzmianki. Jakie 

były dalsze jego losy? Wiemy, że  po  rzezi Gdańska dokonanej 

w 1309 roku. Krzyżacy zagarnęli również Pruszcz. Może go nawet 

po  drodze do Tczewa spalili. Później na  terenie majątku Pruszcz 

Władysław Łokietek. W: Ksawery Pillati „Wizerunki książąt 
i królów polskich”  

Źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Ksawery_Pillati
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Obraz „Pojmanie Pana Jezusa”, XVII wiek. Kościół św. 
Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie

Fot. Archiwum Stow. Wyżyna Gdańska

Rycerstwo w walce XIV w. Źródło: British Library, Royal 16 G VI f. 379, https://pl.wikipedia.org/wiki/Rycerstwo#/ 

osadzili kolonistów niemieckich. Woysław z  Rusocina opowie-

dział  się po stronie Krzyżaków, dlatego on i  jego synowie mogli 

zachować swój majątek z prawem dziedziczenia. A jakie były dal-

sze losy Stefana z Pruszcza? Czy zginął podczas obrony Gdańska 

przed Krzyżakami, która przeszła do  historii pod  mianem „rzezi 

Gdańska”? Czy pozostał przy Łokietku? Może asystował królo-

wi podczas koronacji w  Krakowie 1320  roku? Może brał udział 

w bitwie pod Płowcami w 1331 roku? Może to z jego ręki zginął 

wtedy komtur gdański Albert? Brak jakichkolwiek przekazów. 

Ale postać rycerza Stefana z Pruszcza, kasztelana chmieleńskiego, 

obrońcy Gdańska przed Brandenburczykami i Krzyżakami godna 

jest utrwalenia w pamięci Pruszczan. 

Pierwodruk: Czasopismo „Więzi” nr 3(24) 2010 r.



50     lipiec – wrzesień 2022

Dariusz Dolatowski

Bronisław Falkiewicz (1921-2006)  
– więzień Stutthofu i PRL-u, kowal artystyczny, 
budowniczy „Sołdka” i współzałożyciel OSP 
w Mierzeszynie, mieszkaniec Błotni w gminie 
Trąbki Wielkie1 - cz.1

Urodził się 4 października 1921 roku w Osówce w powiecie Lipno, w rodzinie 

kowala Wacława Falkiewicza i  Anastazji z  domu Chlebowska. Po  ukończeniu 

siedmioletniej szkoły podsta wowej, w której działał w harcerstwie, gdzie ukształ-

tował się jego patriotyczny światopogląd, wzorem dziadka i ojca podjął naukę 

w zawodzie kowala, po czym pracował od 1936 roku w rodzinnej kuźni.

W styczniu 1940 roku kuźnia rodziny Falkiewiczów została przejęta przez wła-

dze niemie ckie, a  jej członkowie zatrudnieni w  różnych niemieckich przedsię-

biorstwach i gospodarstwach. Bronisław od 11 kwietnia do 4 listopada 1940 roku 

był zatrudniony, jako robotnik rolny, a potem od 5 kwietnia 1941 roku, jako ko-

wal w kuźni Niemca Hermanna Wulffa w Bronowie, którego dwaj synowie trafi-

li na fronty wojny. W 1943 roku stracił ojca, który zmarł wskutek niewłaściwego 

leczenia zapalenia płuc przez lekarza niemieckiego i osierocił 14 dzieci z dwóch 

małżeństw.

Zdawałoby się, że  młody kowal pracując przymusowo, spokojnie doczeka 

końca wojny. Niestety pewnego dnia wszystko  się zmieniło za sprawą współ-

pracownika Bronisława, którym był młody Francuz. Ten nazwał go polską świnią, 

na co Bronisław zareagował uderzeniem Francuza młotkiem w głowę. Na szczę-

ście przeżył on, ale Bronisławowi wpisano do książki pracy notę „Polak pod szcze-

gólną opieką” (Schutzangehöriger Pole). Znalazł  się też w  kręgu zainteresowania 

gestapo przyjeżdżającego dwukrotnie, które chciało go aresztować i natychmiast 

odtransportować do  obozu koncentracyjnego. Na  szczęście ze  względu na  to, 

że był ceniony przez pracodawcę, który przekupił gestapowców mięsem, udało 

mu się uniknąć aresztowania. Niestety 5 stycznia 1945 roku Hermann Wulff został 

powołany do wojska, a Bronisław Falkiewicz po otrzymaniu od niego dobrej opinii 

wpisanej do książki pracy, został bez pracy i meldunku, i musiał się ukrywać.

Jak to poświadcza świadek wydarzeń polski robotnik przymusowy Wacław Kru-

szyński, ukrywał się on między innymi w stodole gospoda rza niemieckiego, gdzie 

znalazł go i poprosił gospodarza, aby Bro nisław Falkiewicz mógł tu pozostać przez 

kilka dni, na co ten się zgodził. W tym czasie rozpoczęła się już ofensywa radziecka 

w  Prusach Wschodnich i  miejsce pobytu Bronisława Falkiewicza stało  się strefą 

przyfrontową.

Według świadków, Zofii Sawickiej i  Jana Brzustewicza, z którymi został aresz-

towany 22  stycznia 1945  roku (a  według jego życiorysu na  początku marca) 

1 Wspomnienia i dokumenty Bronisława Falkiewicza – udostępniła i autoryzowała wnuczka Tamara Stajniak.

historia

Bronisław Falkiewicz –ok. 1945/46 r.

Świadectwo ukończenia Publicznej 
Szkoły Powszechnej – 1936 r.
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Bronisław Falkiewicz został przewieziony do  częściowo opróżnionego z  więź-

niów w czasie marszu śmierci obozu koncentracyjnego Stutthof, gdzie pracował 

przy budowie i zasypywaniu latryn i kopaniu okopów. Był zakwaterowany w ba-

raku, który sąsiadował z ogromną stertą butów pozostałych po zlikwidowanych 

więźniach. 

Na początku maja 1945 roku w godzinach wieczornych przeżył dwukrotny na-

lot samolotów radzieckich na obóz, w którym znajdowali się więźniowie jeszcze 

nieewakuowani do końca i z likwidowanych podobozów lub tacy, którzy powró-

cili do  niego z  różnych przyczyn oraz osoby cywilne i  żołnierze niemieccy. Jak 

wspominał, jedna z bomb, która spadła 4 metry od niego okazała  się niewypa-

łem, ale  już kolejna spadła na barak podpalając go. Znajdowała się w nim ukry-

wana przez więźniów trzymiesięczna córka więźniarki, Rosjanki imieniem Tamara. 

Z chwilą, gdy barak objęły płomienie matka rzuciła się w nie, aby ratować córkę, 

ale niestety obie zginęły wraz z więź niami. Bronisław uczestniczył w czasie bom-

bardowań, w akcji ratunkowej, gdyż setki więźniów było rannych. Wielu też zginę-

ło na placu apelowym i w przepełnionych barakach.

9 maja 1945 roku obóz w Stutthofie wyzwolili Rosjanie, którzy zgrupowali więźniów w kolumny i pod konwojem konnych 

strażników przez całą noc pędzili ich do Elbląga, gdzie umieścili ich w barakach stoczniowych. Tu prowadzono selekcje i przesłu-

chania, w czasie których odizolowano Rosjan i Ukraińców uznanych za zdrajców narodu radzieckiego.

Bronisław Falkiewicz wraz z kolegą, korzystając z zamieszania, uciekli w nocy. Po drodze zostali zatrzymani przez rosyjskiego 

żołnierza, który zażądał od nich dokumentów. Po ich otrzyma niu ten wrzucił je do ogniska. Zrozpaczony Bronisław Falkiewicz 

chciał się rzucić z pięściami na żołnierza, ale został powstrzymany przez kolegę, który powiedział mu, że jeśli to zrobi, to obydwaj 

zostaną zabici. Udało im się wyruszyć w dalszą drogę. Bronisław Falkiewicz chroniąc się po stodo łach dotarł w końcu do domu.

Wojenna książka pracy  
Bronisława Falkiewicza

Bronisław Falkiewicz – lata 40-te Bronisław Falkiewicz przy własnoręcznie wykonanej 
maszynie rolniczej
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Po powrocie na prośbę matki udał  się na Pomorze Gdań skie, aby odnaleźć przebywających tam braci Romana i Teodora. 

Teren, na którym zamieszkał Roman znajdujący się w pobliżu Mierze szyna tak mu się spodobał, że postanowił tam zamieszkać. 

Zarejestrował się też w Urzędzie Pracy w Gdyni. W 1946 roku został członkiem Zjedno czonego Stronnictwa Ludowego, aktywnie 

działającego w Mierzeszy nie. Był też współzałożycielem Ochotniczej Straży Pożarnej w Mierzeszynie.

Wkrótce poznał zamieszkałą w Błotni siedemnastoletnią Niemkę Irmgardę Zarzycką, córkę Franciszka i Augusty, która nie zna-

ła języka polskiego (chodziła na kurs dla analfa betów, ale uznano tam, że się nie kwalifikuje, gdyż zna język polski dostatecznie; 

w związku z tym uczyła się go sama z czasopisma „Przyjaciółka” i innej literatury), co nie stanowi ło dla niego żadnej prze szkody, 

i się jej oświadczył. Irmgarda jednak nie bardzo była pewna, czy chce wyjść za mąż, ale po słuchała nalegań sióstr matki twier-

dzących, że wszystkim będzie lżej żyć, gdy poślubi ona Polaka. Innym argumentem przemawiającym za opuszczeniem rodzin-

nego domu był fakt kon fiskaty gospo darstwa jej ojca Franciszka Zarzyckiego, które oddano mu dopiero w 1954 roku w ramach 

upełnorol nienia.

W 1946 roku Bronisław i  Irmgarda, Irena udali się do kościoła w Mierzeszynie, aby załatwić formalności ślubne. Proboszcz, 

ksiądz Tomasz Kołakowski poinformował ich jednak, że nie może udzielić ślubu, gdyż wpłynął do niego donos jakoby Bronisław 

był już żonaty. W tej sytuacji żyli bez ślubu w Błotni. W 1947 roku urodził się im syn Mieczysław, Roman. W 1948 roku związek 

Broni sława i Irmgardy, Ireny pobłogosławił nowy proboszcz, ksiądz Henryk Serwiński. W 1949 roku młodym małżonkom urodziła 

się, jeszcze w Błotni, córka Elżbieta, a w 1951 roku w Czerńcu córka Ewa.

Od lewej: Franciszek Zarzycki oraz 
Irmgarda i Bronisław Falkiewiczowie 

w Błotni

Irmgarda i Bronisław Falkiewiczowie 
z dziećmi – córka Elżbieta, syn 

Mieczysław Roman i córka Ewa
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„Leśna wyobraźnia 
bez granic” w Zaskoczynie

Grupa „Leśne Dobre Dusze” - Magdalena, Anna, Marzena i Wioletta - z Domu Pomocy Społecznej „Leśny” w Zaskoczynie, pod egidą 

Stowarzyszenia „Wyżyna Gdańska” , pozyskała z Akumulatora Społecznego fundusze na realizację projektu „Leśna wyobraźnia bez 

granic”. Projekt polega na malowaniu intuicyjnym obrazów i jest elementem tzw. arteterapii. Malowanie nie polega na dokładnym 

odwzorowywaniu rzeczywistości, ale skupia się na ukazaniu emocji, przeżyć i wyobraźni malującego. „Leśne Dobre Dusze” na plener 

malarski zaprosiły: mieszkanki Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie, gości z Ukrainy, Klub Seniora w Domachowie, Klub Seniora 

w Mierzeszynie. Na zajęcia przybyli również: Marzena Biernacka - wicestarosta gdański, Marek Czerwiński - wiceprzewodniczący 

Rady Gminy Trąbki Wielkie, Beata Kowalczyk - dyrektor PCPR w Pruszczu Gdańskim, Jolanta Andrysiak – Olszewska - naczelnik Wy-

działu Edukacji i  Spraw Społecznych w  Starostwie Powiatowym w  Pruszczu Gdańskim, Ewa Papis - kustosz Biblioteki Publicznej 

w Mierzeszynie, Maria i Władysław Ornowscy z Fundacji Pomocy Społecznej na Rzecz Dzieci „Pan Władek”, Kamila Musiał i Artur Raj-

kowski z Fundacji „Pokolenia” i Ryszard Rywacki - dyrektor DPS „Leśny”. Malowanie było świetną okazją do integracji międzypokole-

niowej, międzynarodowej i społecznej. Był grill i przepyszny poczęstunek w gościnnej altanie DPS „Leśny”. Zajęcia dały wiele radości 

ich uczestnikom i jak sami podkreślali – były źródłem przyjemności, odprężenia i relaksu. W efekcie powstało wiele pięknych prac.

Tekst i zdjęcia: Mariusz Czerwiński
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Tomasz Jagielski

Przywidz – Mały Sopot
Przywidz, wieś kaszubska na terenie powiatu gdańskiego w mi-

nionym wieku był znanym kurortem w czasach Wolnego Miasta 

Gdańska. Zakończenie I wojny światowej w 1918 roku rozpoczę-

ło żmudny okres gier i zabiegów dyplomatycznych nad przyszłą 

mapą Europy. Wśród wielu skomplikowanych problemów, które 

należało rozwiązać, znalazła się również sprawa Gdańska. Z  jed-

nej strony miasto zamieszkiwała w przeważającej mierze ludność 

niemiecka, z drugiej zaś ścisłe powiązanie gospodarcze Gdańska 

z  Polską przemawiało za przyłączeniem go do  niej. Naprawdę 

chodziło o sprzeczne interesy wielkich mocarstw: Francji i Wiel-

kiej Brytanii. Francja widziała w Polsce przyszłego sprzymierzeń-

ca i pragnęła wzmocnienia naszego kraju, i dlatego optowała za 

przyłączeniem Gdańska do niej. Wielka Brytania była przeciwna 

wzmocnieniu Francji i jej sojusznika Polski. Przeważyło rozwiąza-

nie proponowane przez Anglię, które przewidywało utworzenie 

z Gdańska i okolic wolnego miasta. Bliżej sprecyzowano ten pro-

jekt w artykułach 100-108 traktatu wersalskiego. 

15 listopada 1920 roku zostało utworzone Wolne Miasto Gdańsk. 

W artykule 100 traktatu dość ogólnikowo określono kształt granicy 

WMG. Jej sprecyzowaniem zajęła się specjalna międzynarodowa 

Komisja do spraw Wytyczenia granicy Polsko – Gdańskiej. Podzie-

liła ona granicę na sekcje, oznaczone literami od A do G. Sekcja D 

przebiegała na terenie dzisiejszego powiatu gdańskiego od Posto-

łowa przez Gołębiewo, między Dalwinem a Sobowidzem, między 

Miłobądzem a Kolnikiem przez Tczewskie Łąki do Wisły. Postawio-

no na jej długości 30 kilometrów 170 słupów granicznych i wyzna-

czono trzy przejścia graniczne. Znajdowały  się one w  Koźlinach, 

Kolniku i Gołębiewku. Protesty ludności przygranicznej czy to Po-

laków czy Niemców często odnosiły skutek. 

W  Dalwinie list do  komisji granicznej skierował Jan Żelew-

ski: ”Teraz kupiło 10 Polaków gospodarstwa od lutrów i jeszcze 

więcej przybędzie”. Protesty i petycje Polaków z Dalwina przy-

niosły rezultat, ponieważ ich wieś znalazła się w granicach Rze-

czypospolitej. Przez wiele lat pas przygraniczny był świadkiem 

sąsiedzkiej kontrabandy i  sobotnich wypadów na  tańce np. 

do Sobowidza. 

Przywidz był wyjątkowym i unikatowym miejscem na mapie 

Wolnego Miasta Gdańska. Osada stała się nie tylko miejscowością 

historia

Przywidz. Od lewej – remiza straży pożarnej, kuźnia i kościół ewangelicki.  
Źródło: www.wolneforumgdansk.pl
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wypoczynkową, ale także głównym ośrodkiem kulturalnym dla 

mieszkańców Trójmiasta. Przebywała tu młodzież z całej Polski. 

Nad jeziorem w 1924 roku zostało wybudowane schronisko dla 

młodzieży, harcerzy a  bogaci właściciele z  Gdańska budowali 

domy. Głównym ośrodkiem kulturalnym stał się „Dom Ludowy” 

z czterema pięknymi salami oraz zielonym tarasem nad jeziorem.

W Przywidzu znajdował  się zajazd dla koni i parking dla sa-

mochodów a obok domu przed drogą była stacja benzynowa. 

Do  wsi kursowało tu  11  autobusów z  Gdańska. Obok zajazdu 

znajdowała  się karczma i  pokoje noclegowe. W  środku wioski 

była kawiarnia z  pokojami noclegowymi na  piętrze. Został on 

wówczas okrzyknięty „powietrznym kurortem” (niem. Luftkurort) 

albo „Małym Sopotem”. 

Na  wyspie również była kawiarnia i  odbywały  się zabawy, 

korzystała z  niej przeważnie gdańska śmietanka towarzyska. 

W  Przywidzu znajdowały  się delikatesy oraz sklep kolonialny 

z  artykułami zamorskimi i  zagranicznymi. Można było w  nich 

kupić pomarańcze, cytryny, banany, figi, cynamon i  wszystkie 

przyprawy kuchenne oraz perfumy francuskie, kremy, jedwab 

chiński, materiały angielskie.

W Przywidzu były trzy masarnie oraz sklepy rzeźnicze. Po pra-

wej stronie przy wjeździe do miejscowości znajdował się budy-

nek państwowy, w którym pobierano opłaty za przejazd przez 

most. W środku wioski znajdowała się poczta obok niej szkoła 

a  naprzeciw gospoda. Po  prawej stronie gospody piekarnia 

oraz sklep z artykułami gospodarstwa domowego i rolniczego. 

W osadzie urzędował także lekarz, dentysta, weterynarz, fryzjer, 

rybak. 

W czasach współczesnych Przywidz gości liczne grono tury-

stów zwłaszcza w sezonie letnim. Jego uroki i walory przyrod-

nicze oraz klimatyczne odkryto już ponad 100 lat temu. Nazwa 

Przywidz „Mały Sopot” brzmi dumnie, ale  osada ma już taką 

markę turystyczną, że nie musi podpierać się wielkim kurortem 

nadmorskim.

Olena Ulyanova „Morskie opowieści”, ręczne filcowanie, wełna
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Marcin Świerczyński

Przedszkole w Praust  
– film propagandowy

Od  wielu lat poszukuję informacji na  temat Pruszcza Gdań-

skiego (Praust). W  ramach badania architektury miasta zainte-

resował mnie temat wybudowania przed II wojną światową 

najnowocześniejszego i  najpiękniejszego przedszkola. Bardzo 

trudno było znaleźć materiały na ten temat. W 2018 roku zna-

lazłem niesamowitą fotografię budynku, którą opubliko-

wano w  zbiorze najciekawszych budowli niemieckiej myśli 

architektonicznej. Das Bauen im neuen Reich (Budownictwo w no-

wej Rzeszy) to książka opracowana przez niemiecką architektkę 

Gerhardine „Gerdy” Troost, którą opublikowano w  1943  roku. 

Autorka powyższej pozycji do końca wojny była doradczynią ar-

chitektonicznym i projektowym w kręgu Adolfa Hitlera. Gerhar-

dine była jedną z niewielu osób, która aktywnie nie zgadzała się 

z podglądami Hitlera. Nie obawiała się, że z tego powodu zosta-

nie aresztowana przez Gestapo (Tajna Policja Państwowa, uzna-

na za organizację zbrodniczą. Bezwzględnie zwalczała wszelkie 

przejawy oporu i  nieposłuszeństwo wobec dyktatora). Mimo 

takiej postawy publikacja przesycona jest ideologią nazistowską 

i uwielbieniem dla wodza III Rzeszy:

„Niemcy wbrew ich woli są w  trakcie największego konfliktu 

w swojej historii i muszą przerwać wspaniały program kulturalny wo-

dza oraz rozległe projekty pomocy społecznej. Ukończenie ich wyma-

ga długiego okresu spokojnej budowy, a nieustanne potrzeby wojny 

wymusiły przerwanie prac nad niezliczonymi dziełami kultury...”.

Wśród ponad stu sześćdziesięciu projektów architektonicznych 

z rejonu gdańskiego zaprezentowano dwie prace: monumentalną 

Zdjęcie przedszkola z publikacji karty ewidencyjnej architektury i budownictwa
Karty zabytków nieruchomych na terenie Polski. Elewacja południowa, zdjęcie 1988 rok, fot. Jacek Michno.

historia
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budowlę Szkoły Wojennej Niemieckich Wojsk Lądowych, zaprojek-

towaną przez Hansa Hermann Klaje (z Urzędu Budowlanego Wojsk 

Lądowych przy Naczelnym Dowództwie Niemieckich Sił Zbroj-

nych). Jego współpracownikami byli Erich Finke i  Wilhelm Pfuhl; 

projekt przedszkola NSV z  Praust (NSV- Narodowosocjalistyczna 

Opieka Ludowa, organizacja pomocy społecznej w III Rzeszy) zapro-

jektowany przez Otto Marga.

Podczas poszukiwań informacji na temat tego architekta, okaza-

ło się, że pod nazwiskiem „Marg” kryją się dwie różne osoby- Bruno 

Marg i Wilhelm Otto. Pierwszy z  nich zaprojektował i  nadzorował 

budowę w Gdańsku, głównej siedziby i biura zarządzania kierow-

nictwa okręgowego NSV. W  1936  roku powstał Dom Zarządzania 

Niemieckim Frontem Pracy (Haus der Bauamtsleitung der NSV Danzig/ 

Arbeitsfront) przy Wiebenwall (obecna ulica Okopowa, budynek 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku).

Architekci współpracowali ze sobą, czego efektami były projekt 

i  realizacja budowy przedszkola przy ówczesnym Pfarrlandweg 

(obecnej ulicy J. Kochanowskiego 8). Budowę rozpoczęto na  po-

czątku listopada 1937 roku, a tradycyjną wiechę (po wybudowaniu 

drewnianego szkieletu dachu, zawieszano wieniec z gałęzi drzewa, 

który miał zapewnić symbolicznie pomyślność budowli i jej miesz-

kańców) zawieszono pięć tygodni później. Przedszkole oddano 

do użytku po dziewięciu miesiącach. Zaprojektowany był w duchu 

ówczesnego, tradycyjnego budownictwa wiejskiego i narodowego 

socjalizmu. Obiekt w  prasie opisywano jako „najnowocześniejszy 

w  całym Pruszczu” ze  względu na  liczne nowatorskie rozwiąza-

nia-własną oczyszczalnię ścieków, pompę elektryczną w  piwnicy, 

a także sanitariaty dostosowane do wzrostu dzieci. Pisano również, 

że budynek „stał się wzorowym przykładem przedszkola dla całego 

Wschodu” oraz że „jest siedzibą najpiękniejszego przedszkola, jakie 

posiadamy obecnie na Wschodzie”. Nie dziwi więc fakt, że do Praust 

przyjechała w 1940 roku niemiecka ekipa filmowa, która uwieczni-

ła budynek w dokumencie Die Deutsche Wochenschau (niemiecka, 

propagandowa, kronika filmowa, produkowana w  czasie II wojny 

światowej).

Udało mi się zdobyć kopię tego filmu z niemieckiego archiwum 

filmowego. Zapraszam Państwa na październikową prelekcję oraz 

premierowy pokaz filmowy, w  tłumaczeniu Piotra Wójcika, w  sie-

dzibie Stowarzyszenia Traugutt.org w Pruszczu Gdańskim ul. Grun-

waldzka 60 – CIS /BIS- centrum inicjatyw społecznych. 

Źródła: 

- Troost G., Das Bauen im neuen Reich. 2 Bd., https://fbc.pionier.net.pl/details/oai:delibra.bg.polsl.pl:35505 (dostęp 04.09.2022). 

- Załęska-Kaczko J., Nawiązania do tradycji budownictwa wiejskiego w architekturze Wolnego Miasta Gdańska w dobie narodo-

wego socjalizmu, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/portaaurea/article/view/6408 (dostęp 04.09.2022)

Kadr z filmu o przedszkolu opieki społecznej z Praust. Niemiecka kronika filmowa 1940 rok
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Dariusz Dolatowski

O olbrzymach i nauczycielu 
sadyście z Długiego Pola 
na Żuławach Gdańskich

Niewielka żuławska wieś sołecka Długie Pole (Landfelde) poło-

żona w sąsiedztwie Leszkowych i Giemlic oraz rzeki Wisły, to miej-

scowość znana głównie z postaci żyjących tu niegdyś przez wieki 

olbrzymów zwanych na  Kaszubach stolemami. Uwiecznieni oni 

zostali przez pastora steblewskiego Ernsta Pohla w niezachowa-

nych rękopiśmiennych kronikach wsi Długie Pole i Steblewo. 

Domniemuje się, że legenda o długopolskich (i nie tylko) olbrzy-

mach, to relikty wierzeń Gotów, którzy mieli być jednymi z osad-

ników obecnych niegdyś na Żuławach Gdańskich między innymi 

na terenie obecnych Koźlin. Z biegiem czasu olbrzymi długopol-

scy wymarli niemal całkowicie. Ostatniemu z  nich gospodarze 

„umilali” życie poprzez zuchwałe figle i kawały starając się wypę-

dzić go ze wsi. Jedynie wzrost i siła olbrzyma ratowała mu życie 

i skutecznie odstraszała wieśniaków, którym z pomocą przyszedł 

wymyślony przez nich podstęp. Poszli oni w zakład z olbrzymem, 

czy on byłby tak silny, aby wybić dziurę w kaplicznej ścianie (istnia-

ła tu do lat dwudziestych XIX wieku kaplica). Olbrzym zgodził się 

na to, po czym skoczył ze starego wiślanego wału wybijając głową 

otwór, ale okazało się, że  stara kaplica była mocniejsza. Wskutek 

uderzenia olbrzym poniósł śmierć na miejscu, a jego czaszka zo-

stała wmurowana w ścianę. 

Zupełnie nieznanym faktem z  historii wsi jest wydarzenie 

uwiecznione w annałach sądowych, jakie miało tu miejsce i było 

ówcześnie na ustach całego powiatu gdańskiego i Żuław Gdań-

skich. Personae dramatae był miejscowy nauczyciel, wyznania 

ewangelickiego, czterdziestoletni Gottfried Anton Mielke i  żona 

robotnika Caroline Schulz. 23 listopada 1861 roku nauczyciel ten 

za czyn przestępczy popełniony na  osobie Caroline Schulz zna-

lazł  się na  ławie oskarżonych gdańskiego sądu kryminalnego. 

Zarzucany mu czyn miał polegać na  tym, że  znęcał  się poprzez 

uderzenie pięścią nad Caroline Schulz i strzelił jej w twarz z pistole-

tu. Jak się potem okazało, na szczęście pistolet nie był załadowany 

kulami lub śrutem, tylko prochem i nie spowodował śmierci, czy 

też większych obrażeń u poszkodowanej. 

Już od początku rozprawy oskarżony podawał sprzeczne zezna-

nia dotyczące zajścia i swej osoby np. twierdził, ze dotąd nie był 

karany sądownie, co  okazało  się nieprawdą, gdyż wcześniej był 

ukarany przez Królewską Regencję karą porządkową w  wysoko-

ści 1 talara za odmowę przyjęcia oferowanego mu miejsca pracy 

w szkole. 

Do wypadku doszło 17 listopada 1861 roku, kiedy to do domu 

nauczyciela Mielkego przybyła pani Schulz z żądaniem wyjaśnie-

nia, czemu jej dziecko zostało dwukrotnie zapisane na karnej liście 

opuszczających zajęcia szkolne (w owym czasie za taki fakt groziły 

kary pieniężne). Bowiem dziecko, jak oświadczyła, też i w miesiącu 

październiku tego roku w ogóle nie chodziło do szkoły z powodu 

choroby. Z tego wynika jej zdaniem, że nie może być mowy o ce-

lowym opuszczaniu lekcji, a nauczyciel musiał się pomylić. Nauczy-

ciel Mielke odpowiedział, że jeśli pani Schulz nie odpowiada jego 

tłumaczenie, to może udać się do sołtysa Hassego po wyjaśnienia 

dotyczące spornej sprawy, co  też uczyniła. Jednakże sołtys ode-

słał ją z powrotem do nauczyciela, z którym wdała się w dłuższy 

spór słowny przerodzony z jej strony w pyskówkę. Koniec końców 

nauczyciel powiedział jej, że jeśli w dalszym ciągu będzie się ona 

mu naprzykrzać, to wypędzi ją przy pomocy pistoletu. Pani Schulz 

nie uwierzyła pogróżkom nauczyciela i pozostawała nadal w jego 

domu. W odpowiedzi wyciągnął on znienacka pistolet i zanim ko-

bieta się odwróciła i zdążyła zakryć twarz wystrzelił w jej kierunku. 

Pani Schulz podniosła straszliwy krzyk, wybiegła z domu i udała się 

ponownie do sołtysa ze skargą na nauczyciela i pytaniem, co ma 

ona biedna kobieta począć.

Zajście u nauczyciela odbiło się szerokim echem we wsi, a po-

szkodowana odczuwająca w  oczach skutki postrzału dłużej  się 

nie  wahając wniosła przeciw nauczycielowi skargę. Oskarżony 

nauczyciel utrzymywał odtąd, że on nie  strzelał do kobiety przy 

użyciu prochu, lecz tylko spłonki, aby ją wystraszyć i przepędzić. 

Miał silną gorączkę i był przy tym tak nerwowy, że nie mógł dłu-

żej wytrzymać gadania kobiety, co  skutkowało szukaniem przez 

niego środka obrony. Zaprzeczył temu, aby miał przystawić broń 

do twarzy pani Schulz. 

Zanim chwycił za broń kobieta miała już opuścić jego pokój 

i ukryć się pod schodami na korytarzu. Bał się, że przebywa w jego 
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domu tak groźna nieprzyjaciółka, jak niewidoczny jadowity wąż 

między liśćmi i kwiatami i miał ją tylko przez wystrzelenie spłon-

ki z  jej kryjówki wypłoszyć. Zresztą użyta przez niego broń pal-

na nie  była pistoletem, lecz krócicą. Takie pokrętne tłumaczenie 

oskarżonego zwane dziś popularnie mataczeniem obalili świadko-

wie oskarżenia i poszkodowana, która opowiedziała prokuratorowi 

swą wersję wydarzeń w zupełnie inny sposób niż oskarżony. 

Po niej został przesłuchany trzynastoletni chłopak imieniem Mil-

brodt, który zeznał, że feralnego dnia został posłany przez swych 

rodziców do Giemlic po chleb. Nauczyciel Mielke poprosił go, aby 

przy okazji za sumę 0,5 groszy zakupił mu orzechy. Jak tylko chło-

pak powrócił do  wsi udał  się z  zakupem do  domu nauczyciela, 

w którym widział, jak ten celuje z pistoletu do pani Schulz, a na-

stępnie zobaczył mnóstwo ognia wylatującego z lufy w kierunku 

twarzy kobiety. Podobnie zeznał inny jedenastoletni chłopak wy-

stępujący, jako świadek.

Sołtys Hasse powołany na  świadka zeznał jedynie, że  pani 

Schulz natychmiast po  wydarzeniu przyszła do  niego ze  skargą 

i przedstawiła swe nieszczęście. O charakterze oskarżonego może 

tylko powiedzieć, że  nauczyciel jest bardzo ekscentryczny. Poza 

tym nie może nic innego niekorzystnego o oskarżonym powie-

dzieć. Zresztą oskarżony ma przesadne skłonności do strzelania. 

Poza tymi świadkami przesłuchano jeszcze dwóch robotników - 

Rakowskiego i Senkstecka. Pierwszy z nich oświadczył, że otrzymał 

pismo od sędziego polubownego, ale nie potrafi czytać, w związ-

ku z  czym udał  się do  nauczyciela, aby ten mu je przeczytał. 

W  domu Mielkego Rakowski spotkał robotnika Senkstocka. Na-

uczyciel oświadczył im, że strzelił do pani Schulz. Robotnik Senk-

stock poświadczył, że  fakt taki miał miejsce, a pani Schulz miała 

przysiąc, iż nauczyciel ją postrzelił w twarz. Obydwaj świadkowie 

zaprzysięgli swe zeznania. 

Z obdukcji przeprowadzonej przez doktora Scheela z Cedrów 

Wielkich wynikało, że  pokrzywdzona przez otrzymany postrzał 

miała osmalone brwi i powieki i prócz tego została pobita pięścia-

mi, co widać było na plecach. Jednakże doznane uszkodzenie ciała 

opisane w obdukcji zostało uznane za lekkie, co wpłynęło na to, 

że w tych złagodzonych okolicznościach prokurator zażądał uka-

rania sprawcy czynu karą grzywny w wysokości 20 talarów lub jej 

zamiennikiem na karę 8 dni aresztu. Stosownym wnioskiem Wyso-

ki Sąd odstąpił od wykonania kary. 
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Marek Kozłow

Kody miastowe – kody dzielnicowe 
lat 70-tych w Pruszczu Gdańskim

Urokiem, a jednocześnie jednym z głównych elementów tożsamości miejsca są określenia miejscowe, które, z czasem, „wyrabiały i przyj-

mowały się” wśród mieszkańców. Tworzyły one pewnego rodzaju kod, niedostępny dla „zamiejscowych”. Tak też było w przypadku Pruszcza 

Gd., w szczególności w latach, kiedy ilość mieszkańców pozwalała odnosić wrażenie, że „wszyscy się znają”. 

Nie oznacza to jednak, że wszyscy pruszczanie używali tych samych kodów. Były owszem pojedyncze określenia, znane wszystkim, jak 

np. podział Pruszcza Gd. na „miasto” i „za torami”, a także określenia niektórych sklepów, czy punktów usługowych, np. kawiarnia „Maleńka” 

praktycznie nie istniała pod swoją nazwą, tylko chodziło się do „Kowalczykowej”, kawiarnia „Miła”, zaraz obok, funkcjonowała za to pod swoją 

nazwą własną. „Delikatesy”, choć sklepów było wiele, oznaczały sklep „koło Rotundy”, to znaczy sklep obok dawnej restauracji „Rotunda”. 

Uzdrowiskowego charakteru nadawała Pruszczowi Gd. nazwa „Pijalnia”. Czasami ktoś dodawał do nazwy „Pijalnia” określenie „Łąki”. Był 

to taki pawilon za „rozlewnią” w drodze z ul. Grunwaldzkiej do dworca kolejowego. Spotykała się tam głównie męska część pruszczan 

w drodze powrotnej z pracy do domu. Po wypłacie i latem ruch był tam zwykle większy. Nazwy prywatnych punktów usługowych okre-

ślanych nazwiskami właścicieli działały w każdej miejscowości na tych samych zasadach….. i tak, nazwy, które funkcjonowały jako wspólne 

dla wszystkich pruszczan w zasadzie się kończą. 

Inną kwestią były określenia kojarzone dzielnicowo. Podamy tu  przykłady dla zachodniej części Pruszcza Gd., to  znaczy ulic wyżej 

od ul. Wojska Polskiego. Dla pruszczan nie mieszkających tam kody te często nie były kojarzone. Pewnego rodzaju zagadką było dla nich 

na przykład, gdy chłopcy szli grać w piłkę do „parku”. Park było to prostokątne poletko, między starodrzewem, powyżej biblioteki. Intymne, 

osłonięte, służyło jako swoisty plac gier, skrót do kościoła, a okalające krzaki tworzyły przytulne miejsce dla amatorów deserów wysoko-

procentowych. Niestety w połowie lat 70-tych miasto postanowiło „zagospodarować” teren i wybudowało tam budynki, w których mie-

ści się dzisiaj MOPS. U mieszkańców os. Tysiąclecia i ul. Obrońców Pokoju popularnym miejscem był „sad”. Teren po byłym sadzie, za szkołą 

podstawową nr 2, z wieloma starymi drzewami owocowymi służył mieszkańcom jako miejsce wypoczynku, pikników, ulubione dla osób 

przychodzących z małymi dziećmi. Za „sadem”, za ścianą mirabelek rozciągały się ogromne „łąki”, sięgające aż do Juszkowa. Wiadomo, tam 

też grało się w piłkę, ale i puszczało latawce. 

Mieszkańcy tej części miasta mieli też „endemiczne” określenia dla pruszczańskich kąpielisk. I  tak, idąc Radunią od  strony Juszkowa 

miejscami do kąpieli były „duża skarpa”, „mała skarpa”, „śluza”, „zakręt” i wreszcie „stacja”. Panie, nie pragnące kąpieli chadzały za to opalać się 

na „strzelnicę”. Było to miejsce na wysokości budynku elektrowni, od strony dzisiejszej ul. Skarpowej, a nazwa wzięła się z tego, że kiedyś 

znajdowała się tam ponoć strzelnica. Nazwy te nie funkcjonowały w sposób identyczny wśród wszystkich mieszkańców miasta. Trudno 

więc było umówić się z kimś z „zatorza” na kąpiel „na stacji”, bo można było się ewentualnie nie spotkać. 

A na koniec jeszcze. Dla mieszkańców tej części miasta, mieszkający na dzisiejszym Os. Nad Radunią, mieszkali po prostu na „Osiedlu”. 

Określenie to działało do czasu, kiedy „za torami” zaczęto budować największe swego czasu osiedle domów jednorodzinnych w Polsce. 

historia

Restauracja „Rotunda”, fot. Stanisław Wyrembak Plac Wyzwolenia, fot. Marek Kozłow



61

Cóż to był za sezon!
Po dwóch latach odizolowania, samotności, pandemicznych obostrzeń, latem 2022 działania w kulturze wróciły do „normalności”. 

W końcu, kiedy opadły maseczki i pojawiał się uśmiech na twarzach publiczności, swoje podwoje otworzyła Faktoria Handlowa, XIV 

sezon Faktorii Kultury zapełnił po brzegi pruszczański amfiteatr, a akcja „lato w mieście” zgromadziła mnóstwo dzieci. W trakcie tego 

sezonu najbardziej wymagającą była pogoda. Deszcze, burze, wiatry i upały towarzyszył widzom podczas tegorocznych imprez. Na-

sza wspaniała widownia jednak nie zawiodła ani na moment i szczelnie wypełniała każde wolne miejsce bawiąc się świetnie podczas: 

spektakli Teatru Wybrzeże, koncertów, niedzielnych przedstawień dla dzieci oraz odwiedzając wydarzenia historyczne organizowane 

w Faktorii Handlowej w Pruszczu Gdańskim. 

Dziecięca akcja „Lato w mieście” w tym roku organizowana była pod hasłem WAKACJE DWÓCH KULTUR. Związana było to z fak-

tem, iż po wybuchu wojny w Ukrainie znaczna ilość uchodźców wojennych znalazła swoje miejsce schronienia w Pruszczu Gdań-

skim. Wychodząc naprzeciw potrzebom imigrantów zorganizowano cykl pikników letnich, tak by stworzyły przestrzeń do integracji 

dzieci. Akcja odbywała się każdą środę lipca i sierpnia w różnych częściach naszego miasta - 6 lipca - Park Krainy Polodowcowej; 

13 lipca - Nowy teren rekreacyjny os. Bursztynowe; 20 lipca - Park Centralny; 27 lipca - Boisko na os. Komarowo; 3 sierpnia - Przy 

plaży miejskiej; 10 sierpnia - Plac zabaw ul. Słoneczna; 17 sierpnia - Plac zabaw ul. Gałczyńskiego; 24 sierpnia - Boisko ul. Tysiąclecia; 

31 sierpnia - Park Kulturowy Faktoria. 

W części historycznej Parku Kulturowego – rekonstrukcji Faktorii Handlowej sezon letni wypełniony był atrakcjami dla całych ro-

dzin, które bardzo chętnie uczestniczyły w piknikach historycznych z udziałem rekonstruktorów. Różnorodność tematyki gwaranto-

wała świetną zabawę i oczywiście lenią edukację historyczną. Najciekawszymi propozycjami tego sezonu były: zlot rekonstruktorów 

Armii Brytyjskiej – DROP ZONE vol. IV, spotkanie z wikingami z grupy NORDELAG oraz Turniej Łuczniczy „O Bursztynową Strzałę”, gdzie 

swój kunszt prezentowali łucznicy z całego naszego regionu. Zakończeniem tegorocznego sezonu rekonstrukcyjnego była wizyta 

zaprzyjaźnionej drużyny Gotów z wioski gockiej w Masłomęczu, z którą Faktoria prężnie współpracuje od kilku lat. 

Fot. Archiwum CKiS

Polsko-ukraiński piknik integracyjny Faktoria Dwóch Kultur

V Turniej Łuczniczy „O Bursztynową Strzałę” Najazd Wikingów 
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Rozstrzygnięto XXIX edycję Konkursu 
„Piękna Wieś Pomorska” 2022

Głównym celem konkursu jest ochrona i poprawa wartości krajobrazu przyrodniczego oraz kulturowego wsi, a także podnie-

sienie atrakcyjności obszarów wiejskich i integracja społeczności lokalnej.

Laureatami konkursu w poszczególnych kategoriach zostali:

Kategoria: Zagroda
I miejsce: Magdalena Fernandes, Borowina, gmina Przywidz

Gospodarstwo agroturystyczne ,,Angelfarm” znajdujące się w Borowinie to rodzinne miejsce oferujące cudowny wypoczynek 

dla gości wśród natury, zieleni i w cichej atmosferze wsi. Gospodarstwo jest działającym rolnym obiektem otoczonym 13 hek-

tarami łąk i lasów, które stanowią miejsca na pastwiska dla koni. W otaczający krajobraz harmonijnie dopasowana została cała 

zabudowa przybudówki domu i budynków gospodarczych (stajnie, mini zoo i maneż).

II miejsce: Marian Plotka, Sobowidz, gmina Trąbki Wielkie

Duża posesja przy lesie z urokliwym ogrodem i pięknie wkomponowanym stawem. Zagospodarowany i regularnie pielęgno-

wany ogród a w nim wiele roślinności typu drzewa i krzewy liściaste oraz iglaste. Sąsiedztwo lasu tworzy wyjątkowo klimatyczną 

atmosferę każdego z zakamarków ogrodu. 

III miejsce: Lucyna i Konrad Bieleccy, Krępiec, gmina Pruszcz Gdański

Z dala od głównej drogi, od zgiełku miasta, wśród pól uprawnych na malowniczych Żuławach znajduję się posesja licząca 

4 000 m2. Włożoną przez właścicieli pracę widać w okazałych sosnach i świerkach, w kolorowych begoniach, w urokliwych kak-

tusach, a przede wszystkim w małej architekturze wykonanej własnoręcznie przez właściciela zagrody. Zaadaptowany dawny 

sprzęt m.in.: nieużywany współcześnie pług i stare rowery pełnią funkcję oryginalnych kwietników. Jak podkreślają właściciele 

- ich zagroda to pasja, która jest wynikiem ciężkiej, kilkuletniej pracy.

Sobowidz, gmina 
Trąbki Wielkie

Krępiec

Borowina, gmina 
Przywidz

Krępiec, 
gmina Pruszcz 

Gdański



Kategoria: wieś
I miejsce: Kolnik, gmina Pszczółki

Kolnik wyróżnia się starszą zabudową oraz domem podcieniowym w centralnej części wsi. Mieszkańcy przywiązują tu bardzo 

dużą wagę do wyglądu swoich posesji. W północnej części miejscowości położony jest zarybiony staw. Na uwagę zasługuje 

bardzo stara topola rosnąca obok domu podcieniowego oraz alejka zabytkowych wierzb. W centrum wsi, obok dawnej szkoły, 

pośród wiekowych drzew owocowych oraz leciwych wierzb funkcjonuje plac zabaw i siłownia z zielonym miejscem na wypo-

czynek. Miejsce to jest punktem aktywności i spotkań kulturalno-sportowych służącym integracji mieszkańców. Wspólnota tej 

wsi jest bardzo mocno zaangażowana w życie społeczne i co roku zaskakują nowymi inicjatywami. 

II miejsce: Jagatowo, gmina Pruszcz Gdański

Wieś położona wśród malowniczych pól i lasów, a jednocześnie przy drodze wojewódzkiej 222, zapewniającej szybką komu-

nikację. Miejscowość cieszy się w ostatnich latach dużą popularnością, a ludzie chętnie się tam osiedlają. Poza nową zabudową 

jednorodzinną nie brakuje gospodarstw agroturystycznych oferujących wypoczynek z dala od zgiełku. Kilka kroków od centrum 

znajdują się urokliwe otoczone drzewami oraz ścieżką pieszo–rowerową stawy zagospodarowane zielenią i małą architekturą. 

Przejeżdżając przez Jagatowo, zauważymy zadbane, ukwiecone posesje.

III miejsce: Sucha Huta, gmina Przywidz

Sucha Huta to mała wioska położona na terenach pagórkowatych. Wzniesienia są wynikiem działania lodowca, który ukształ-

tował krajobraz tych przepięknych okolic. W Polsce niewiele jest wzgórz morenowych, dlatego tereny te są wyjątkowo cenne 

dla geologów. Jest to niewątpliwie ozdoba krajobrazu i atrakcja dla turystów, którzy często wybierają te tereny na miejsce odpo-

czynku wakacyjnego czy zimowego. Lasy, łąki i pastwiska dopełniają wizerunek wsi. Urozmaicona roślinność stwarza dogodne 

środowisko dla rozwoju licznych gatunków zwierząt.

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymały również wsie: Kłodawa z gminy Trąbki Wlk. oraz Długie Pole z gminy Cedry Wlk.

Sucha Huta, gmina 
Przywidz Sucha Huta

Fot. Archiwum Starostwa

Jagatowo, gmina 
Pruszcz Gdański

Kolnik, gmina 
Pszczółki




